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چکیده
تحلیل فراوانی منطقهای سیالب ،نیازمند شناسایی حوضههای مشابه از نظر مکانیزم تولید سیالب میباشد .تشابه حوضههاا در تولیاد سایالب تااب
عواملی نظیر ویژگیهای فیزیوگرافی و هواشناسی حوضه ،موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی میباشد .در این مطالعه به منظور تعیین اثر شااص زماین
شناسی در تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی 73 ،ایستگاه آبسنجی واق در شمال شرق ایران که دارای اقلیم صشک تا نیمهصشک اسات باا میاانگین
طول دوره آماری  29سال ،با درنظر گرفتن شاص زمینشناسی و نیز بدون درنظرگرفتن این شاص با استفاده از الگاوریتم صوشاهبنادی -Cمیاانگین
فازی به  6ناحیهی همگن تقسیم شدند .جهت تعیین تعداد بهینهی صوشهها از سه شاص صحتسنجی صوشهبندی فازی وون ،ژی-بنای و فوکویاماا-
سوگنو استفاده شد .نواحی حاصل از دو روش با استفاده از آمارههای همگنی برپایهی گشتاورهای صطی همگن تشخی داده شد .تواب توزی ناحیهها با
استفاده از آزمونهای نیکوئی برازش  Zو کولموگروف -اسمیرنوف انتخاب شدند .با مقایسه توزی ایستگاهها و همچنین دو آماره ارزیاابی میاناه صطاای
نسبی و نسبت دبی پیشبینی شده به دبی برآورد شده به ازاء  5دوره بازگشت مختلف ( 50 ،20 ،10 ،5و  100سال) ،هر دو روش تحلیل ،نتاایجی قابال
قبول داشته و اضافه کردن شاص زمینشناسی منجر به بهبود نتایج گردید .با درنظر گرفتن ویژگی زمینشناسی در ناحیهبندی حوضهها ،عالوه بر تواب
توزی برتر ،تاب توزی لوگ نرمال سه پارامتری برای تمامی نواحی مناسب تشخی داده شد ،که از این نقطه نظر استفاده از ویژگی زمینشناسی مناسب
بود.
واژههای کلیدی :تحلیل صوشهای فازی ،سیالب نمایه ،حوضههای آبریز فاقد آمار ،شاص

مقدمه

1

تخمین دبی سیالب با دورههای بازگشت مختلف در برنامهریازی
و مدیریت مناب آب مانند مطالعات زیستمحیطی رودصانه ،سازههاای
هیدرولیکی ،ذصیره سیالب و مادیریت دشات سایالبی از اهمیات باه
سزایی برصوردار است .تحلیل فراوانای نقطاهای سایل مساتقیمتارین
روش برآورد دبی طراحی است که نیازمند دوره طوالنی مادت از داده
های جریان رودصانه میباشد .با این حال در بسیاری از موارد در محل
مورد نظر دادههای ثبت شده جریان محدود بوده یا بهطور کامل وجود
ندارد .در این شرایط جهات بارآورد دبای طراحای از تحلیال فراوانای
سیالب منطقهای استفاده میشود کاه در آن ویژگایهاای جریاان از
حوضههای دارای آمار جریان به حوضههای فاقد آمار انتقال ماییاباد
 1و  2و  -3به ترتیب دانش آموصتاه کارشناسای ارشاد منااب آب و اساتادان گاروه
مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: bijangh@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.28972

نفوذ

( .)30تحلیل فراوانی سیالب منطقهای با روشهای زیادی در بسیاری
از کشورهای مختلف جهان بکار رفته کاه یکای از روشهاای بسایار
رایج ،روش سیالب نمایه است .از جمله کاربردهای این روش در نقاط
مختلف جهان میتوان به مطالعات دالریمپل ( ،)4هاسکینگ و والیس
( ،)12سااف ( 25و  ،)26دس و کیااونین ( ،)5سااوینساان و همکاااران
( ،)28زمان ( )30و کومار ( )16اشاره کرد.
گام نخست در تحلیل فراوانی منطقاهای ،تعیاین ناواحی همگان
هیدرولوژیکی میباشد .برای رسیدن به این هدف میبایست ایساتگاه
ها را به گروههایی جدا از هم تقسیمبندی نمود .باتوجه باه پاژوهش-
هاى انجام شده برای تعیین منطقههاى همگن ،میتوان از معیارهاا و
روشهای مختلفی استفاده نمود .تحلیل صوشهای ،باه عناوان ناوعی
تحلیل چند متغیره ،ابزاری آماری است که در آن دادههاا و مشااهدات
بر اساس متغیرهای تعیین شده توسط محقق طبقاهبنادی مایشاوند.
روشهااای تفکیکاای بااه دو بخااش صوشااهبناادی سااخت (ما ال -K
میانگین ،گوئل ( ))8و صوشهبندی فازی (م ال -cمیانگین ،جینگای و
هال ( ))14تقسیم میشوند .درصوشهبندی سخت ،هر داده باه یاک و
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تنها یک صوشه نسبت داده میشود ،در حالیکه در صوشهبندی فاازی،
تفکیک فازی صورت میگیرد .در شرایط واقعای ،صوشاهبنادی فاازی
بسیار طبیعیتر از صوشهبندی سخت است ،چون دادههاای موجاود در
مرز صوشههای مختلف مجبور به تعلق کامل به یکی ازصوشهها نباوده
و با درجه تعلق بین صفر تا یک که نشان دهناده تعلاق نسابی آنهاا
است تفکیک میشوند .عضویت جهت شناسایی حوضههای واق شده
در محدوده همپوشانی ناحیاههاا ،آگااهی از ایان توزیا مفیاد اسات.
بنابراین صوشهبندی فازی اطالعات بیشتری در مورد سااصتار دادههاا
نسبت به صوشهبندی سخت فراهم کرده و جهت تحلیل فراوانی سیل
مناسب تر است (.)22
مطالعات انجام شده ازجمله :هال و مینس ( ،)10جینگای و هاال
( ،)14رائو و سرینیواس ( ،)22نشاان داده کاه جهات حاصال شادن
صوشهبندی با کیفیت باال استفاده از تاب صوشهبنادی فاازی ضاروری
بوده و ناحیههای حاصل از صوشهبندی فازی همگنی فیزیکی بهتاری
را نسبت به صوشهبندی کالسیک دارند.
به علت پیچیدگی در اطالع دقیق عوامال ماثثر در تولیاد سایل،
رهنمود مشخصی جهت شناسایی نواحی همگن وجود ندارد .لذا اولاین
مسئله مشترک در همه روشهای ناحیهای کردن ،انتخاب متغیرهاای
صوشهبندی است ( .)18برای مشخ کردن ناواحی همگان حوضاه
های آبریاز ،از دو گاروه متغیار (الاف) آماارههاای ایساتگاهی و (ب)
ویژگیهای ایستگاهی استفاده میشود .به عناوان م اال در نیوزیلناد،
موسلی ( )20به کمک تحلیل صوشاهای و باا اساتفاده از آماار دبای
متوسط ساالنه و ضریب تغییرات حوضههاا ،باه گاروهبنادی منااطق
مذکور پرداصت .عطایی و شیران ( )2جهت ناحیهای کردن حوضههای
آبریز دشت کرون از چهار گروه متغیر ژئومورفولوژی حوضه (شااص
های تراکم آبراههها ،ژئومتری حوضه ،متغیرهاای ارتفااعی و اقلیمای
حوضه) ،استفاده کردند .جریاان سایل بطاور عماده ناشای از روانااب
سطحی میباشد که حاصل مقدار و صصوصیات باارش و صصوصایات
حوضه آبریز آن است .بزرگی سیالب رودصانهها وابستگی مستقیم باه
جنس و نفوذپذیری زمین دارد .از این رو ،الوانکار ( )1نشان داد عاالوه
بر مساحت ،ارتفاع متوسط و شاص پوشش گیاهی حوضههای آبریز،
اطالعات دیجیتال ماهواره لندست که به جنس زمین وابساته باوده و
بیانگر نفوذپذیری زمین میباشد نیز در بزرگای سایالب حوضاههاای
تأثیر فراوانی دارد .مشکل استفاده از تصاویر ماهوارهای این اسات کاه
این تصاویر در دسترس نبوده و فانآوری آن هناوز همگاانی نشاده و
برای انتخاب تصاویر مناسب و قابل اطمینان مشکالت فراوانی وجاود
دارد .میشرا و همکاران ( )18جهت ناحیهای کردن حوضههاای آبریاز
نپال از شماره منحنای روانااب ) (CNکاه تااب ناوع صااک از لحاا
نفودپذیری ،پوشش سطح حوضه و شیب حوضه میباشاد ،باه عناوان
روشی مثثر در ناحیهای کردن استفاده کرد .اما شماره منحنی باه ناوع
کاربری بستگی داشته که صود عاملی پویاا باوده و باه فصال ساال و
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نحوه کاربری ،که در سال های مختلاف متفااوت مایباشاد ،بساتگی
داشته و در کل ،نااطمینانیهای زیادی برای تعیین آن وجود دارد.
برای یافتن نمایهای مناسب ،در مطالعه حاضر برای درنظر گرفتن
نقش زمینشناسی ،به شاصصای از نفوذپاذیری حوضاه کاه باه طاور
معکوس بر روی شدت سیلصیزی حوضه تأثیر دارد ،توجه شاد .تاأثیر
جنس زمین در واحدهای هیدرولوژیک یکسان نمیباشد .وجاود درز و
شکاف در زمینهای آهکی یا کارستی که صود سبب نفوذ آب به درون
زمین میشود ،از شدت سیالبها کاسته و آنرا تعدیل میکند ایان در
حالی است که در زمینهای مارنی و رسی عکس آن است .بنابراین با
استفاده از نقشههای زمینشناسی و توجه به لیتولوژی سنگها ،اقادام
به برآورد وضعیت نفوذپذیری حوزهها گردید.
از جمله مطالعاتی که در منطقه شمال شرق کشور صورت گرفتاه
است میتوان به مطالعات شامکوئیان و همکاران ( )27اشاره کرد کاه
در آن با انتخاب چهار متغیر مساحت ،طول بلندترین آبراهاه ،طاول و
عرض جغرافیایی مرکز ثقل حوضه ،جهت ناحیهای کردن حوضههاای
آبریز استانهای صراساان از روشهاای تحلیال صوشاهای کالسایک
استفاده و  7ناحیه همگن حاصل شد .موشخیان و همکااران ( )19نیاز
جهت توسعهی مدلهای منطقهای برآورد سیالب در حوضههای آبریز
استان صراسان رضوی از تحلیل صوشهای سلسلهمراتبای وارد اساتفاده
کردند .در مطالعات صورت گرفته در منطقاه تنهاا از روش کالسایک
برای صوشهبندی استفاده شده و همچناین ویژگای زماینشناسای باه
عنوان عاملی مثثر در تحلیل صوشهای لحا نشده است .هدف از ایان
مطالعه ،تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی حوضههاای آبریاز شامال
شرق کشور با استفاده از الگوریتم صوشه بندی  –cمیاانگین فاازی و
همچنین ارزیابی میازان تاأثیر اساتفاده از شااص زماینشناسای در
تحلیل فراوانی سیالب منطقهای میباشد.

مواد و روشها
منطقهی مورد بررسی و دادهها

منطقهی مورد بررسی شامل زیرحوضههای سه حوضه آبریز اصلی
کشور ،اترک ،کشفرود (قرهقاوم) و کاالشاور ،واقا در اساتانهاای
صراسان شمالی و رضوی میباشد .از  73ایستگاه آبسانجی واقا در
این حوضهها با حداقل طول دوره آماری  5سال (در ایستگاه ازغناد) و
حداک ر طول دوره آماری  46سال (در ایستگاه آقدربند) اساتفاده شاد.
میانگین طول دورهی آماری ایستگاه ها  27سال بوده و طاول دورهی
آماری مختوم به سال آبی  1390-1389میباشد .طول دورهی آماری
تنها در  15درصد ایستگاهها کامتار از  15ساال باود .جهات تحلیال
صوشهای از ویژگیهای متداول فیزیوگرافی حوضهها شامل مسااحت،
شیب ،ارتفاع متوسط ،طول و عرض مرکز ثقل حوضه ،طول آبراهاهی
اصلی و همچنین ویژگی زمینشناسی حوضاه اساتفاده شاد .بارای در
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نظر گرفتن نقش زمینشناسی ،به شاصصی از نفوذپذیری حوضه توجه
شد .این عامل بهطور معکوس بر روی شدت سیلصیزی حوضه تاأثیر
دارد .با استفاده از نقشههای زمینشناسی ،اقدام باه بارآورد و ضاعیت
نفوذپذیری حوزهها گردید .با توجه به لیتولوژی سنگهاا ،نفوذپاذیری
به طور کیفی در  9دسته به صورت بسیار ناچیز ،ناچیز ،صیلیکم ،کام،
متوسط تا کم ،متوسط ،متوسط تا زیاد ،زیاد و صیلی زیاد در نظر گرفته
شد .به هر کدام از این دستهها به ترتیب اعداد (،3 ،2/5 ،2 ،1 ،0/5 ،0
 4 ،3/5و  )5اصتصاص داده شد .ساپس میازان نفوذپاذیری نسابی در
حوزهها توسط میانگین وزنی (نسبت باه مسااحت) محاسابه و تحات
عنوان شاص زمینشناسی حوضه لحا شد .در شاکل ( )1موقعیات

منطقه و پراکندگی ایستگاههای هیدرومتری در سه حوضه آورده شاده
است.
جهت پرهیز از تأثیر واحدهای اندازهگیری و عدم وابستگی باه آن
ها ،دادههای استخراج شده استاندارد میشوند .در اینصورت ،متغیرهاا
تأثیر غیرمتجانسی بر اندازهگیری فاصله نخواهند داشات .از متاداول-
ترین روشهای استاندارد کاردن دادههاا ،روش نرماالساازی (کسار
کردن مقدار متغیرتصادفی از میانگین دادهها و ساپس تقسایم آن باه

انحراف استاندارد دادهها) است.

شکل  -1موقعیت منطقه و پراکندگی ایستگاههای هیدرومتری در منطقه مورد مطالعه شمال شرق ایران
Figure 1- Study area and location of hydrometric stations in North-East of Iran
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کاربردیترین الگوریتم صوشهبندی فازی ،الگاوریتم -Cمیاانگین
میباشد ( .)2این الگوریتم بر اساس بهینهسازی تکاراری تااب هادف
فازی (رابطهی  )1میباشد.
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بررسی تأثیر ویژگی زمینشناسی در تحلیل فراوانی سیالب منطقهاي حوضههاي

است .زمانی که ∞= mباشد ،دادهها تمایل دارند عضویت برابر در همه
صوشهها داشته باشند ( .)22محادودهی کلای  mتوساط راس ( )24در
بااازه [ ]2 -1/25و توسااط پااال و باازدک ( )21در بااازهی []2/5-1/5
پیشنهاد شده است x k .نمونه  kام است و  viنماینده یا مرکز صوشه i
ام است d 2 ( xk , vi ) .میزان تشابه (فاصله) نمونه -kام با (از) مرکز
صوشه -iام میباشد که میتوان از هر تابعی (م ال اقلیدسی) که بیانگر
تشابه نمونه و مرکز صوشه باشد را استفاده کرد .توضایحات بیشاتر در
کوره پزان دزفولی ( )15و هاسکینگ و والیس ( )22آورده شده است.
صوشههای فازی بهوسیلهی اصتصاص ایستگاههایی که عضاویت
آنها در صوشه از مقدار آستانهای تجاوز کند تشکیل میشود .باهطاور
کلی انتخاب مقدار آستانه برای ایجاد صوشاههاای فاازی باا قضااوت
شخصی انجام میشود .در فازیترین افراز ،عضویت دادهها به تماامی
صوشهها مساوی  1/cاست (.)22
یکی از مهمترین مسایل در صوشهبندی ،انتخاب تعداد صوشههای
مناسب (حداک ر فشردگی صوشهها و حداک ر جدایی باین آنهاا) مای
باشد .برای مشخ کردن تعداد درست صوشهها 3 ،تااب باه صاورت
شاص فوکویاما-سوگنو (( )7رابطهی  ،)2ژی-بنی (( )29رابطهی )3
و وون (( )17رابطهی  )4در مناب وجود دارد که میتوان با اساتفاده از
آنها تعداد صوشهها را مشخ کرد.
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هیدرولوژیکی همگن نیستند لذا جهت بهبود همگنی این ناحیاههاا را
باید تعدیل کرد .در تحلیل صوشهای فازی آگااهی از توزیا عضاویت
یک حوضه در میان ناحیههای فازی در تعدیل ناحیههاا جهات بهباود
همگنی آنها مفید است (.)22
دو ابزار آماری مفید (اندازهی نااهمنوایی بارای مشاخ کاردن
ایستگاههای ناهماهنگ در منطقه و اندازهی ناهماهنگی جهت حصول
اطمینان از همگن بودن مناطق) در تحلیل فراوانی سیالب منطقاهای
بر اساس گشتاورهای صطی وجود دارد (.)12
آزمون ناهمگنی تغییرات بین ایستگاهی گشتاورهای صطی نموناه
برای گروهی از ایستگاهها با مقدار مورد انتظار برای یک ناحیه همگن
مقایسه میشود .).عموما سه آماارهی نااهمگنی  H1بارای بررسای
ضریب تغییرات صطی (  ،) LCVآمارهی  H 2برای ترکیبای از ضاریب
تغییرات صطی و ضریب چولگی )  ( LCSو آمارهی  H 3برای ترکیبای
از ضریب چولگی صطی و ضریب کشیدگی صطی )  ( LCKدر بررسی
تغییرپذیری سه آمارهی صطی مختلف بهکار بارده مایشاود .جزییاات
بیشتر در هاسکینگ و والیس ( 12و  )13آورده شده است.
برآورد دبی با استفاده از تحلیل فراوانی منطقهای

در روش سیالبنمایه ،گشتاورهای صطی جهات بارآورد دبای باا
دوره بازگشت  Tسال   Qi T  از رابطهی زیر استفاده میشود.
()5
Q T   Q qT  , i  1,..., N .
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در رابطهی  ،2میانگین کل نمونهها است .جملهی اول در تاب
فوق معیاری برای فشردگی صوشاههاا و جملاهی دوم معیااری بارای
جدایی صوشهها از هم میباشد .بنابراین حداقل کردن تاب فوق معیاار
مناسبی برای ارزیابی صوشهبندی و تعداد صوشهها مایباشاد .لاذا کام
ترین مقدار برای  VFSبیانگر بهترین افراز بوده که هم ارز صوشههاای
متراکم و دور از هم صواهد بود (.)22
هدف شااص ژی و بنای ،باه کمیات درآوردن نسابت مجماوع
واریانس درون صوشهها و میزان جداشدگی صوشاههاا اسات .انتخااب
تعداد صوشههای مناسب با حداقل کردن رابطهی  3بهدست می آید.
مقدار شاص ژی-بنی بهطور یکنواصت با افزایش تعداد صوشهها
کاهش ماییاباد ( .)22جهات حال ایان مسائله ،وون ( )17شااص
جدیدی را ارائه داد (رابطه .)4
آزمونهای گشتاورهای خطی

ناحیههای حاصل از الگوریتمهای صوشهبندی بهطور کلی از لحا
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i

که در آن Q i ،سیالب نمایه یا شاص سیالب بوده ،کاه مایتواناد
سیل میانگین درنظر گرفته شود .در مناطق فاقد آمار ،میاانگین ماورد
نظر قابل محاسبه نیست .در چنین شرایطی ،رابطهی همبساتگی باین
مقادیر میانگین دبی اوج لحظهای ساالنه مناطق دارای آمار و ویژگای
های فیزیوگرافی و اقلیمی آنها برقرار میشود.
k
()6
Q i   0   j z ji   ui
j 1

در ایاان رابطااه Q i ،متوسااط دباای اوج لحظااهای (ساایالب نمایااه)،
 z1i  ,  , z ki ویژگیهای منتخب فیزیاوگرافی و اقلیمای ایساتگاه
 iام  j ، j  0,1,  , k ،پارامترهای مدل و  u iپارامتر صطاا مای
باشد.
از آزمااون نیکااویی باارازش  )13( Zو آزمااون کولمااوگروف-
اسمیرنوف جهت انتخاب بهترین تاب توزی استفاده گردید.
آمارههای ارزيابی

جهت ارزیابی کلی دو روش تحلیل منطقهای یاک روش صاحت
سنجی بهکار رفته است .در این روش یک ایستگاه را انتخاب و سپس
با استفاده از روابط تحلیل منطقاهای (سایالب نمایاه و منحنای رشاد
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 Qobs,iمقدار سایالب حاصال از تحلیال فراوانای نقطاهای اسات و
 Q pred,iدبی محاسباتی با استفاده از روابط منطقهای (رواباط  5و )6
و  nتعداد ایستگاههای موجود در ناحیه میباشد .آمارهی ارزیابی دیگر،
Q pred,i
که اگر این مقدار بهطور قراردادی در باازهی 2-0/5
مقدار
Qobs,i
باشد مناسب است و برای مقادیر کمتر از  0/5و بیشتر از  ،2بهترتیب
برآورد صیلی کم و صیلی زیاد ،رواباط منطقاهای مفیاد وجاود صواهاد
داشت (.)30

نظر از مقدار آستانهای مدنظر بیشتر بود باه ناحیاهی مربوطاه تعلاق
یافت .ناحیههای حاصل از روش اول (با درنظر گرفتن شااص زماین
شناسی) و روش دوم (بدون درنظر گرفتن شااص زماینشناسای) در
جدول ( )2ارایه شده است .همانگونه که از ایان دو جادول پیداسات،
نااواحی  Aو ʹ Aو نیاز ناحیاههااای Cو ʹ Cکااامال مشااابه بااوده ولای
ایستگاههای تعلق یافته به  4ناحیهی باقیمانده در دو روش به مقادار
جزئی متفاوت میباشند .حوضههای تعلق یافتاه باه ناحیاه  Aشاامل
حوضههای آبریزی اسات کاه از لحاا مسااحت بسایار کوچاکاناد،
درحالیکه حوضههای تعلق یافته به ناحیاهی  Cشاامل حوضاههاای
بسیار بزرگی است که از لحا مساحت باا ساایر حوضاههاای ناحیاه
همخوانی ندارند بنابراین در هردو روش ،این  5حوضه در یک دستهی
واحد واق شدهاند .همانگونه که از جدول ( )2پیداست اندازهی ناحیاه
ها (تعداد ایستگاههای واق شده در ناحیه) در روش دوم که از شاص
زمینشناسی در دستهبندی ایستگاهها استفاده نشده بزرگتر اسات کاه
این صود بیانگر همپوشانی بیشتر ناحیهها میباشد.

ناحیهای) مقدار سیالب با دوره بازگشتهای مختلاف بارای ایساتگاه
مورد نظر محاسبه شده و مقدار صطا محاسبه میشود و این رویه برای
تمام ایستگاهها تکرار میشود .میزان کارایی روش تحلیال منطقاهای
توسط میانه صطای نسبی ) (REارزیابی میشود.
()7
  Q pred,i  Qobs,i 
n

نتایج و بحث

آزمونهای گشتاورهای خطی

در این مطالعه جهت ارزیابی میزان تأثیر استفاده از شاص زماین
شناسی در تحلیل فراوانی سیالب منطقهای مراحال تحقیاق طای دو
روش اجرا شد:
روش اول :تحلیل فراوانی سایالب منطقاهای باا درنظار گارفتن
شاص زمینشناسی
روش دوم :تحلیل فراوانی سیالب منطقهای بدون درنظار گارفتن
شاص زمینشناسی

آمارهی ناهمنوایی برای همهی ایستگاهها محاسبه گردید .برپایاه
ی نتایج ،ایستگاه ازغند (که دارای کمترین طول دوره آماری 5 ،سال،
میباشد) ناهمنوا بوده و از مجموعه ایستگاهها حذف شد .در مطالعهی
شامکوئیان و همکاران ( )27نیز ایستگاهی که از طول دورهی آمااری
کوتاهتری ( 10سال) نسبت به سایر ایستگاهها برصوردار باود ،نااهمنوا
گزارش شده است.
نتایج آزمون همگنی (جادول  ،)4حااکی از ایان اسات کاه تماام
نواحی حاصل از روش اول (با درنظر گارفتن شااص زماینشناسای)
همگن است ،همچنین تمام نواحی حاصل از روش دوم (بدون درنظار
گرفتن شاص زمینشناسی) بجز ناحیه ʹ Bکه نسبتا همگن است نیز
همگن میباشند لذا جهت تحلیل فراوانی سیالب مناسب میباشند.
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Qobs,i

RE (%)  medianei 1 abs

 

نتايج تحلیل خوشهای

پس از استاندارد کردن مشخصههای حوضهها ،با اجرای الگوریتم
-Cمیانگین فازی به ازاء مقادیر مختلف ( mتوان وزنی) با فواصل 0/1
و تغییر مقدار ( cتعداد صوشه) ،مقادیر سه شااص فوکویاماا-ساوگنو
) ،(VFSژی-بنی ) (VXB,mو وون ( (VKمحاسبه شد .همانگونه کاه
از جدول ( )1پیداست مقدار شاص فوکویاما-سوگنو با افزایش تعاداد
صوشهها بهطور یکنواصت افزایش مییابد ،بناابراین درایانجاا کاارایی
الزم را ندارد .مقدار بهینهی دو شاص ژی-بنی و وون نشان میدهد
که  c=9بهترین تعداد برای صوشههاسات ،زماانیکاه  m=1/4-1/7و
زمانیکه  c=6 ،m=1/8-2/2بهترین تعداد صوشهها میباشد .همچنین
به ازاء مقادیر  m>1/9مقدار دو شاص بهطور معنیدار افازایش مای
یابد ،لذا تعداد  6صوشه با توان وزنی  1/9که حداقل مقدار شاص هاا
را به صود اصتصاص داده است ،بهعنوان افراز بهینه ،انتخاب میشاود.
جهت استخراج ناحیاههاای هیادرولوژیکی ،باا درنظار گارفتن مقادار
آستانهای  ،1/cایستگاههایی که درجه عضویت آنها به صوشهی مورد

روابط چندک بیبعد ناحیهای

جهت تعیین تواب توزیعی که بهترین برازش را باا دادههاای هار
یک از ناواحی ماذکور دارناد ،از آزماونهاای نیکاوئی بارازش  Zو
کولموگروف -اسمیرنوف بهطور توأم استفاده شد .در جدول ( )4توابا
توزی منتخب هر ناحیه و نیز پارامترهای آنهاا ارائاه شاده اسات .در
مطالعهی شامکوئیان و همکاران ( )27عالوه بر تواب انتخاابی در هار
ناحیه به عنوان بهترین حالت ممکن ،تاب توزی مقادیر حادی تعمایم
یافته نیز برای تمامی نواحی در ساطح  α=0/2معنایدار باود .در ایان
مطالعه در روش اول (درنظر گرفتن شاص زمینشناسی) تاب توزیا
لوگ نرمال سه پارامتری برای تمامی نواحی در ساطح  ،α=0/2معنای
دار است ولی برای نواحی حاصل از روش دوم (بدون در نظار گارفتن
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کاربردیتر و مثثرتر واق شود ،بنابراین درنظر گرفتن شااص
شناسی از این نقطه نظر مناسب است.

زماین

شاص زمینشناسی) هیچ تااب تاوزیعی در تماامی ناواحی ،در هایچ
سطح احتمالی ( )α=0/2, 0/0،1/01 ,0/05معنایدار نباود .اساتفاده از
یک نوع تاب توزیا بارای تماامی ناواحی ماورد مطالعاه ،مایتواناد

جدول  -1مقادیر سه شاخص صحتسنجی وون ) ،(VKژی-بنی ) (VXB,mو فوکویاما-سوگنو ) C .(VFSتعداد خوشهها است
Table 1- Values of three validation criteria of Kwon (Vk), Xie and Beni (VXB,m), and Fukuyama and Sugeno (VFS). C is
number of clusters
C
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10

m

1.4

1.5

1.6

VK
54.09
41.23
36.51
34.28
38.84
37.41
51.36
32.51
28.1
54.3
40
38.6
36.1
37.7
40
34.77
34
44.9
54.48
38.5
41.46
37.6
35.35
38.45
34.9
30.4
44.4

VFS
235
25
-62
-123
-163
-188
-209
-236
-244
230
27.73
-51.6
-108
-145
-165
-215
-240
-253
224
32.78
-40
-91
-127
-149
-174
-213
-236

VXB,M
0.74
0.55
0.48
0.45
0.51
0.52
0.44
0.43
0.38
0.74
0.53
0.51
0.47
0.48
0.41
0.45
0.38
0.35
0.74
0.51
0.54
0.49
0.45
0.49
0.44
0.38
0.54

m

1.7

1.8

1.9

VK
54.69
36.89
44.21
44.28
32.52
36.28
30.9
30.6
42
54.95
34.98
45.5
50.54
29.1
39.6
34.6
52.7
60.88
55.28
32.53
45.18
60.04
27.2
66.37
54.69
65.6
69.56

VFS
217
40.9
-28
-77
-116
-139
-168
-175
-209
210
52.4
-18
-67.39
-107
-128
-149
-169
-187
202
68
-6
-61.24
-99.8
-114
-130
-148
-156

VXB,M
0.75
0.49
0.58
0.51
0.41
0.45
0.44
0.36
0.50
0.75
0.47
0.6
0.54
0.36
0.43
0.44
0.54
0.45
0.75
0.44
0.59
0.76
0.34
0.81
0.83
0.75
0.46

m

2

2.1

2.2

VK
55.69
43.54
43.76
74.82
28.5
65
75
61.8
56.8
56.2
62.7
42.36
93.7
30.8
60
66.8
73.8
1376
56.77
84.63
41.28
103.4
200
29817
2966710
155.67
2119

VFS
194
91.5
5.84
-57.44
-92
-107
-121
-127
-142
186
92.8
14.25
-53.8
-82.7
-99.7
-105
-112
-120
178
90
20
-5.82
-72.52
-83.66
-13.91
-96.92
-101

VXB,M
0.76
0.59
0.57
0.94
0.35
0.78
0.88
0.73
0.51
0.77
0.85
0.56
1.15
0.37
0.70
0.72
0.86
1.47
0.77
1.15
0.54
1.33
1.32
595
2.4
185
114

جدول  -2توزیع حوضهها در نواحی .حروف انگلیسی ساده مربوط به در نظر گرفتن ویژگی زمین شناسی و حروف انگلیسی با عالمت پرایم ،مربوط
به در نظر نگرفتن شاخص زمین شناسی است
Table 2- Distribution of watersheds in regions. For plain English leters, geological feature is included, while for the other case
(with prime) this feature is not included

ناحیه

تعداد ایستگاه

ایستگاههای واقع در هر ناحیه

Region
 Aو ʹA

Number of stations
14

Stations in the region

B

17

ʹB
 Cو ʹC

19
5

D

20

ʹD

27

E

29

ʹE

31

F

15

ʹF

16

11،12،13،14،28،33،34،35،37،47،48،54،69،71
1،3،5،16،17،32،38،39،43،45،46،49،50،51،53،60،70
1،3،5،16،17،31،32،36،38،39،43،45،46،49،50،51،53،60،70
15،16،43،59،63
4،6،7،9،19،20،21،22،23،24،40،42،57،62،63،65،66،68،72،73
2،4،6،8،9،10،20،21،22،23،24،25،39،42،44،46،47،49،52،55،56،57،58،61،66،67،68
1،2،3،8،10،17،25،26،27،28،29،30،31،32،36،37،39،44،47،49،51،52،54،55،57،60،67،68،70
1،2،3،5،8،9،10،13،17،25،26،27،28،29،30،31،32،36،37،39،44،47،49،54،55،60،67،68،70،71،72
18،19،39،40،41،42،46،52،56،57،58،61،63،64،65
7،18،19،20،40،41،42،46،61،62،63،64،65،66،72،73
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جدول  -3نتایج آزمون همگنی
Table 3- Results of homogeneity test

ناحیه

وضعیت

H2

H3
-0.492
-0.118

Regio
n

H1

A
B
C
D
E
F

0.122

-0.313

-0.859

-0.075

-0.912

-0.078

-0.123

-0.795

-0.442

-0.253

-0.72

-0.311

-0.425

-0.391

-0.254

-0.36

ناحیه

همگنی
Homogenie
ty

همگن
همگن
همگن
همگن
همگن
همگن

وضعیت

Regio
n

H1

H2

H3

ʹA
ʹB
ʹC
ʹD
ʹE
ʹF

0.122

-0.313

-0.492

-1.02

-0.255

-0.154

-0.912

-0.078

-0.123

-0.082

-0.061

-0.073

-0.505

-0.707

-0.193

-0.733

-0.417

-0.217

همگنی
Homogeniet
y

همگن
نسبتا همگن
همگن
همگن
همگن
همگن

جدول  -4توزیعهای آماری تعیین شده برای نواحی با استفاده از آزمونهای نکویی برازش
Table 4- Distribution functions for regions by using goodness of fit tests
Region
Distribution function

 or 
k or 
ناحیه
توزیع آماری انتخابی
Three parameter log-Normal

0.9741

-0.4664

-0.008

-0.1631

0.8409

-0.0028

0.9145

-0.3299

-0.0872

0.0129

-0.4493

-0.0658

1.001

-0.4397

-0.0629

لوگ نرمال سه پارامتری

-0.4694

-0.0338

0.4025

0.891

-0.2441

-0.1632

Generalized Extreme Value
Three parameter log-Normal

0.9925

-0.5169

-0.0316

0.9388

-0.3517

-0.0931

-0.5192

-0.3298

0.0065

لوگ نرمال سه پارامتری

’A and A

Generalized Pareto

B

پارتو تعمیم یافته
Three parameter log-Normal

لوگ نرمال سه پارامتری

’C and C

Three parameter log-Normal

لوگ نرمال سه پارامتری
Three parameter log-Normal

لوگ نرمال سه پارامتری
Three parameter log-Normal

لوگ نرمال سه پارامتری
Three parameter log-Normal

لوگ نرمال سه پارامتری
Generalized Logestic





لجستیک تعمیم یافته

xF     exp     1 F  ،

D
E
F
’B
’D
’E
’F

Three parameter log-Normal

1   log F  ،

Generalized Logestic xF     1   1  F  / F  ،
k

x( F )    1  1  F  
k
k

k

x F     

Generalized Extreme Value

k

k

Generalized Pareto

تخمین متوسط دبی سیالب لحظهای (سیالبنمايه)

به منظور برآورد سیالبنمایه (رابطه  )6برای هار یاک از ناواحی
تحت مطالعه ،ترکیبات مختلفی از متغیرها مستقل ،درنظر گرفته شد و
مدل لگاریتمی آن در هر ناحیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت ،و در

نهایت مدلی با ویژگیهای آماری مناسبتر (ضریب همبستگی بیشاتر
و متوسط صطای استاندارد کمتر) انتخاب شاد .مادل لگااریتمی چهاار
متغیره با استفاده از مقادیر متوسط دبی سیالب اوج لحظهای بر حسب
متر مکعب بر ثانیه (  ) بهعنوان متغیار وابساته و ساایر پارامترهاای
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فیزیوگرافی همچون شیب متوسط ( ،)Sارتفاع متوسط برحساب متار
( ،)Hمساااحت برحسااب متاار مرب ا ( )Aو طااول بلناادترین آبراهااه
برحسب متر بهعنوان متغیرهای مستقل حوضههای آبریز در هر ناحیاه
استخراج شد .شکل کلی این روابط به صورت زیر است:
()8
Log      LogH    Log A   LogS    LogL
در جدول ( )5ضرائب مدل لگاریتمی پیشنهادی و مقادیر متوساط
صطای استاندارد ( )MSEو آمارهی  Rمرب برای هار یاک از ناواحی
4

3

1

2

0
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ارائه شده است .مقدار ضریب همبستگی مدل در ناحیه  Fبرابار 0/29
بهدست آمد .جهت افزایش همبساتگی در ناحیاهی ماورد نظار و باه
منظور افزایش دقت برآورد سیالبنمایه ،ناحیهی مورد نظار باا ناحیاه
های دیگر ( ،)A, B, C, D, Eدو به دو ترکیاب شاد .زماانی کاه از
مجموع دادههای این ناحیه و ناحیاه  Eاساتفاده شاد ،مقادار ضاریب
همبستگی مدل بیشترین مقدار ( )0/55را داشت که از این مدل بارای
برآورد سیالب نمایه تنها در ناحیهی  Fاستفاده شد.

جدول  -5ضرائب مدل لگاریتمی چهار متغیره پیشنهادی رابطه ( )8برای هر یك از نواحی
Table 5- Coefficients of 4-parameters logarithmic model (Eq. 8) for all regions
0
R2
MSE
1  2  3
 4 Region

ناحيه
A
B
C
D
E
F
ʹB
ʹD
ʹE
ʹF

-2
-1.1
1.12
-0.7
-0.7
-0.52
-0.97
-0.9
-0.58
-0.05

½-
-0.5
3.31
-0.1
1.01
0.55
-0.37
0.88
0.45
-0.14

1.55
0.71
-1.2
0.72
0.64
0.61
0.61
0.84
0.54
0.22

آمارههای ارزيابی

جهت ارزیابی کلی دو روش ،مقادیر دبیهای برآوردی با اساتفاده
از روابااط منطقااهای ( )Qpredباارای تمااام ایسااتگاههااا بااه ازاء  5دوره
بازگشت ( 50 ،20 ،10 ،5و  100سال) با مقادیر دبیهای برآوردی باه
روش تحلیل نقطهای ( )Qobsمقایسه میشود .برای محاسابهی Qobs
تواب توزیعی که بهترین برازش را با دادههای جریان هر ایستگاه دارند
با استفاده از دو آزماون نیکاویی بارازش کولماوگروف -اسامیرنوف و
مجموع مربعات باقیمانده انتخااب شادند .میاناهی صطاای نسابی باا
استفاده از رابطهی ( )7محاسبه شد (جادول  .)6باا مقایساهی مقاادیر
آمارهی ارزیابی ناحیههای دو روش (بدون درنظر گرفتن ناحیههایی که
در دو روش متشابهند) مقادیر میانهی صطاای نسابی در روش اول در
بااازهی  0/45-0/21درصااد و در روش دوم در بااازهی 0/49-0/21
درصد میباشد .حداد و رحماان ( )9بارای ناواحی مرطاوب -سااحلی
استرالیا میانهی صطای نسبی را در بازهی  40-30درصد گزارش دادند

2.76
-2
2.14
-0.8
-1.3
-1.24
-1.86
-1.93
-1.23
-2.38

-19
17.5
-25
3.68
5.62
5.05
16.59
8.53
6.99
18.1

0.27
0.17
0
0.39
0.2
0.3
0.16
0.36
0.19
0.45

0.7
0.67
1
0.54
0.61
0.55
0.66
0.49
0.56
0.42

در حالیکه زمان و همکاران ( )30برای مناطق صشک و نیماهصشاک
استرالیا مقدار این آماره را در بازهی  69-57درصد گزارش دادناد .باه
دلیل تغییرپذیری بیشتر رصدادهای هیدرولوژیک در منااطق صشاک و
نیمه صشک نسبت به مناطق مرطوب -ساحلی ،صطای برآورد چاارک
ها تا  2-1/5برابر بیشتر از مناطق مرطوب -ساحلی ،قابل قبول اسات
) .)30مقادیر محاسبه شده میانهی صطای نسبی در مطالعاهی حاضار
نشان میدهد که این مقادیر نسبت به مناطق صشاک و نیماهصشاک
استرالیا صیلی کمتر است که این بهدلیال تفکیاک منطقاه باه ناواحی
Q pred,i
در جادول ()7
همگن میباشد .همچناین مقاادیر آماارهی
Qobs,i
نشان میدهد که در روش اول  95-75درصد ایساتگاههاا و در روش
دوم  97-78درصد ایستگاهها برآورد قابل قبولی را دارا هستند.
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جدول  -6مقادیر آماره ارزیابی میانه خطای نسبی ناحیهها به ازاء  5دوره بازگشت
Table 6- Median of relative error for regions corresponding to 5 return periods
)Median of relative error (RE
Region
میانه خطای نسبی )(RE

ناحیه
A
B
C
D
E
F
ʹB
ʹD
ʹE
ʹF

T=5
0.16
0.33
0.04
0.3
0.23
0.39
0.29
0.26
0.25
0.49

T=10
0.29
0.37
0.01
0.36
0.24
0.36
0.31
0.26
0.21
0.43

T=25
0.35
0.35
0.04
0.34
0.21
0.33
0.29
0.31
0.24
0.35

T=50
0.45
0.27
0.01
0.37
0.31
0.45
0.32
0.39
0.33
0.26

جدول  -7مقادیر آماره ارزیابی

Q pred,i
Qobs,i

Q pred,i
Qobs,i

Table 7- Evaluation criterion of

Q pred,i

Region

Qobs,i

ناحیه
A
B
C
D
E
F
ʹB
ʹD
ʹE
ʹF

T=100
0.53
0.23
0.14
0.39
0.43
0.36
0.37
0.44
0.38
0.28

(<2)%
16
2.5
0
16
7
8
2
3
6
20

با مقایسهی توزی ایستگاهها و همچنین دو آمارهی ارزیابی میاناه
ی صطای نسبی ) (REو نسبت  Qpred/Qobsمشاهده شاد کاه هار دو
روش صوب بودند و اضافه کردن شاص زماینشناسای نتاایج را باه
میزان اندک بهبود بخشید.

نتیجهگیری
نتایج تحلیل صوشهای فازی حوضههای آبریز شمال شرق کشاور
نشان داد که تحلیل صوشهای فازی روشی مناسب جهت تعیین ناحیاه
های همگن منطقه مورد نظر میباشد .همچنین با مقایسهی دو روش
تحلیل منطقهای سیالب (درنظر گرفتن شاص زمینشناسی و درنظر

(2-0.5)%
76
95
100
75
90
75
97
85
89
78

(>0.5)%
9
2.5
0
9
3
7
1
12
4
3

نگرفتن آن) ،تفاوت زیادی در توزی حوضهها در نواحی مشاهده نشاد
بهعالوه ،برآورد سیالب در هر دو روش نتایج قابل قباولی باه هماراه
داشت و میتوان گفت که هر دو روش صاوب بودناد و اضاافه کاردن
شاص زمینشناسی منجر به بهبود معنیدار نتایج نگردید .زمانی کاه
از شاص زمینشناسی نیز جهت ناحیهبندی اساتفاده شاد عاالوه بار
تواب انتخابی در هر ناحیه بهعنوان بهترین حالت ممکن ،تااب توزیا
لوگ نرمال سه پارامتری برای تمامی نواحی در سطح  ،α=0/2معنی-
دار بود .استفاده از یک ناوع تااب توزیا بارای تماامی ناواحی ماورد
مطالعه ،میتواند کاربردیتر و مثثرتر واق شود ،بنابراین درنظر گرفتن
شاص زمینشناسی از این نقطه نظر مناسب است.
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Introduction: Finding out homogeneous watersheds based on their flood potential mechanisms, is needed
for conducting regional flood frequency analysis. Similarity of watersheds based on flood potential severity
depends on many factors such as physiographic and meteorological features of the watershed, geographical
location and geological features. These criteria although are sound ones, they suffer from this concept that there
is no attention to hydrological losses of runoff into the soil. As a result, current literature lacks for considering
geological features into delineating homogeneous regions. The primary contribution of this paper is to include
one geological criterion on flood regionalization. In a previous study we made a homogeneous classification for
Khorasan Province of Iran without taking into consideration of infiltration features of the region. So, by taking
geological features there may provide a sound comparison to regionalization issue.
Materials and Methods: To find out the effect of geological feature on delineation of homogeneous regions,
73 hydrometric stations at North-East of Iran with arid and semi-arid climate covering an average of 29 years of
record length were considered. Initially, all data were normalized. Watersheds were clustered in homogeneous
regions adopting Fuzzy c-mean algorithm and two different scenarios, considering and not considering a
criterion for geological feature. Three validation criteria for fuzzy clustering, Kwon, Xie-Beni, and FukuyamaSugeno, were used to learn the optimum cluster numbers. Homogeneity approval was done based on linear
moment’s algorithm for both methods. We adopted 4 common distributions of three parameter log-Normal,
generalized Pareto, generalized extreme value, and generalized logistic. Index flood was correlated to
physiographic and geographic data for all regions separately. To model index flood, we considered different
parameters of geographical and physiological features of all watersheds. These features should be easilydetermined, as far as practical issues are concerned. Cumulative distribution functions for all regions were
chosen through goodness of fit tests of Z and Kolmogorov-Smirnov.
Results and Discussion: Watersheds were clustered to 6 homogenous regions adopting Fuzzy c-mean
algorithm, in which fuzziness parameter was 1.9, under the two different scenarios, considering and not
considering a criterion for geological feature. Homogeneity was approved based on linear moment’s algorithm
for both methods, although one discordant station with the lowest data was found. For the case with inclusion of
genealogic feature, 3-parameter lognormal distribution was selected for all regions, which is a highly practical
result. On the other hand, for not considering this feature there were no unique distribution for all regions, which
fails for practical usages. As far as index flood estimation is concerned, a logarithmic model with 4 variables of
average watershed slope, average altitude, watershed area, and the longest river of the watershed was found the
best predicting equation to model average flood discharge. Determination coefficient for one of the regions was
low. For this region, however, we merged this region to other regions so that reasonable determination
coefficient was found; the resulting equation was used only for that specific region, however. By comparing the
distributions of stations and also two evaluation statistics of median relative error and predicted discharge to
estimated discharge ration corresponding to 5 different return periods (5, 10, 20, 50, and 100 years). Both
perspectives showed acceptable results, and including geological feature was effective for flood frequency
studies. With considering the geological feature for regionalization, Besides, Log normal 3 parameters
distribution was found appropriate for all of the regions. From this point of view, geological feature was useful.
Median of relative error was lower for small return periods and gradually increased as return period was
increased. Median of relative error was between 0.21 to 00.45 percentages for the first method, while for the
second method it varied between 0.21 to 0.49 percentages. These errors are quite smaller than those reported in
literature under the same climatic region of arid and semi-arid. The probable reason may due to the fact that we
made a satisfactory regionalization via fuzzy logic algorithm., We considered another mathematical criterion of
“predicted discharge to the observed discharge”. The optimum range for this criterion is between 0.5 and 2.
While under-estimation and over-estimation are found if this criterion is lower than 0.5 and higher than 2,
1, 2 and 3- Former Graduate Student of Water Resources and Professors of Water Engineering Department, Ferdowsi
University of Mashhad, Mashhad, Iran, Respectively
(*- Corresponding Author Email: bijangh@um.ac.ir)

1537

بررسی تأثیر ویژگی زمینشناسی در تحلیل فراوانی سیالب منطقهاي حوضههاي

respectively. Based on this premise, 75 to 95 percentages of stations were categorized as good estimation under
the first method of analysis. On the other hand, 78 to 97 percentages of stations were considered good for the
second approach.
Keywords: Flood index, Fuzzy cluster analysis, Infiltration measure, Non-data watersheds
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تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سدهای غیرهمگن با هستهی رسی قایم
سعید صالحی -1کاظم اسماعیلی
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چکیده
یکی از مشکالت سدهای خاکی در هنگام بهرهبرداری ،وقوع پدیدهی پایپینگ میباشد .این پدیده به خاطر باال رفتن گرادیان هیدرولیکی موجوود از
گرادیان هیدرولیکی مجاز می باشد .راهکارهای مختلفی برای حل این مشکل پیشنهاد شده است .یکی از این راهکارها استفاده از ترکیب هسته رسی بوا
فیلتر پایین دست هسته رسی میباشد .به همین منظور در این تحقیق با استفاده مدل آزمایشگاهی و مدل نرم افزاری  PLXIS V8.5سعی در پیشبینی
ابعاد بهینه این نوع فیلترها شده است .سه مدل آزمایشگاهی به طول  4/2متر و ارتفاع یک متر و شیب بدنه  1H : 2Vدر فلوم آزمایشوگاهی تهیوه شود.
پس انجام آزمایشات و ترسیم خطوط نشت در مدلهای ازمایشگاهی ،با استفاده از مقایسه آماری بین مدلهای آزمایشگاهی و مدل نرمافوزاری حوحت
دادههای نرمافزاری با استفاده از آزمون آماری  P-VALUEو  RMSEسنجیده شد .در نهایت با استفاده از مدل نرمافزاری فیلتر پیشنهادی برای سدهای
خاکی با هسته قایم ارایه شد .نتایج نشان داد که ارتفاع فیلتر رابطه مستقیمی با نسبت هدایت هیدرولیکی هسته به پوسته سدهای رسی با هستهی قوایم
دارد .بدین حورت که با افزایش این نسبت ارتفاع فیلتر پیشنهادی نیز افزایش پیدا میکند .در نهایت ارتفاع این فیلتر ارایه شد.
واژههای کلیدی :ارتفاع فیلتر ،ضخامت هسته رسی ،مدل سد خاکی غیرهمگن ،نرمافزار

مقدمه

1

امروزه ساخت سدهای خاکی در تأمین آب آشامیدنی ،کشاورزی و
حنعت اهمیت فراوانی دارد .این نوع سودهای در دو حالوت همگون و
غیرهمگن ساخته میشوند .سدهای خاکی با بدنه غیورهمگن معمووال
با پوسته همگن از جونس خواغ غیور نسوبنده و هسوتهای در وسو
ساخته میگردند ( .)6از گذشته میزان ضخامت و محل قرارگیری ایون
هسته در این نوع سدهای همیشه مورد بحث و آزموایش بووده اسوت.
عموما در هنگام آبگیری این نوع سدها ،نشت از بین بدنه سد جریوان
پیدا کرده و به سمت پایین دست ادامه پیدا میکند .در حورت افزایش
این نشت ،گرادیان موجود در منطقه بین هسوته رسوی و پوسوته ( بوه
خاطر تغییر اندازهی ذرات خاغ و افزایش سرعت جریان) افزایش پیدا
کرده و در نهایت از گرادیان هیدرویکی مجاز خاغ هسته بیشتر موی-
گردد .این پدیده باعث شروع خرابی در ایون منطقوه مویشوود .بورای
جلوگیری از این افزایش گرادیان استفاده از فیلترها در این محدوده در
تحقیقات گذشته پیشنهاد میشود (.)15
نکته حوایز اهمیوت در ایون تحقیوق اسوتفاده از هسوته رسوی در
 1و  -2دانشجوی دکتری سازههای آبوی و دانشویار گوروه مهندسوی آب ،دانشوکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: esmaili@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.50397

سدهای خاکی به حورت قایم میباشد .این امور در مطالعوات گذشوته
نشان داده است .در حورتی که هسته رسی به حوورت مایول سواخته
شود ،اگر نه از ضریب پایداری شیروانی بیشتری برخوردار است ولوی
به خاطر نشست ناهمگون منابع سازند سد در عمور بهورهبوردای سود
میشود ،این امر موجب ایجاد خرابیهای ساختمانی در فصل مشترغ
بین هسته و پوسته به خاطر تنشها و گرنشهای بوجود آمده ،میشود
( .)4به همین منظور در این تحقیق با ساختن مدل سد خاکی در ابعواد
آزمایشگاهی ،به بررسی و ارایه پیشنهاداتی برای ضخامت هسته رسی
و همچنین ابعاد فیلتر پایین دست پرداخته شد.
مطالعات انجام شده

ابتدا در این بخش به مرور منابع گذشته مبحث پرداخته میشود و
در ادامه مطالعاتی جدیدتر ارایه میگردد .ازجمله مطالعاتی که در زمینه
فیلترهای سدهای خاکی در سالهای گذشته مویتووان اشواره نموود.
مطالعات ترزاقی ( ، )12ترزاقی ( ،)13آروالناندان و همکارن ( ،)1خوور
و همکاران ( )5و نینگ و همکاران ( )2پرداخت.
ترزاقی ( )13( ،)12مباحثی در مورد ارایه راهکارهایی برای کنترل
نشت و گرادیان هیدرولیکی در سدهای خاکی ارایه نمود .از جمله این
راهکارها ،استفاده از فیلترها برای کنترل نشوت در سودهای خواکی را
میتوان اشاره کرد.
آروالناندان و همکاران ( )1به بررسوی نشوت در سودهای خواکی
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همگن پرداختند .در این تحقیق با توجه به جنس منوابع قرضوه بدنوه
سد ،نمودارهای برای ارتفاع و ابعاد فیلترها در سدهای خاکی ارایه شد.
در این تحقیق به عملکرد فیلترها با دانهبندیهای مختلو و هودایت
هیدرولیکیهای گوناگون در هنگام شوروع نشوت در سودهای خواکی
ارایه شد.
نینگ و همکاران ( )2با استفاده از روش اجوزا محودود معوادالت
نشت به ارایه روشی برای حل معادالت نشت در سدها با فیلتور افقوی
پرداختند .در این تحقیق از دادههای مدل آزمایشگاهی استفاده شد .در
نهایت روش تحلیلی -ترسویمی بورای بورآورد طوول فیلتور افقوی در
سدهای خاکی ارایه شد .این تحقیق جز مطالعاتی است که روشهایی
برای حل عددی معوادالت نشوت ارایوه مویداد .و مطالعوات را از فواز
آزمایشگاهی به فاز استفاده از روشهای عددی سوق میداد.
خور و همکاران ( )5با در نظر گرفتن جنس و دانهبندی فیلتور بوه
بررسی عملکرد فیلترها در سدهای خاکی با هستهی رسوی پرداختنود.
در این تحقیق با توجه به جنس هستهی رسی در سدهای خواکی بوه
ارایه فیلترهایی با ساختار مکانیوک خواکی مختلو پرداختوه شود .در
نهایت دانه فیلتر ،به حورت الی الیه برای کنترل پایپینگ ارایه شود.
در این تحقیق نشان داده شد که تغیرات دانهبندی در فیلتر از درشوت
به سمت ریز دانه باعث میشود که گرادیان هیودرولیکی بوه گرادیوان
هیدرولیک خرابی نرسد و انرژی آب در طول فیلتر به آرامی مستهلک
شود.
همچنین در ادامه مطالعاتی که در سالهای اخیور حوورت گرفتوه
میتوان به مطالعات زیر اشاره نمود.
یا و همکاران ( )16به بررسی رفتار هسته ی رسوی در یوک سود
واقعی پرداختند .در این مطالعه با استفاده از ناهکهایی کوه در طوول
سد احداث شد .در یک سال بهرهبرداری رفتار هسته رسی و همچنین
نشت از بدنه سد مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفوت .نتوایج نشوان داد
زمان بارندگی و پر شدن مخزن و نشت از بدنه سد باعث کرنش سود
به سمت دامنه پایین دست میشود .همچنین پیشنهاد شد که با تزریق
گروت در فصل مشترغ بین هسته و پوسوته مقودار قابول تووجهی از
نشت را کاهش میدهد .این راهکار میتواند باعث کاهش دبی نشوت
و در نهایت کاهش گرادیان هیدرولیکی گردد .اگر نه دبوی نشوت بوه
مقدار قابل مالحظه ای کواهش پیودا نکورد ولوی ایون راهکوار باعوث
جلوگیری از خرابیهای هیدرولیکی در بدنهی سدهای خاکی میگردد.
تیموتی و همکواران ( )15بوه بررسوی نشوت در سودهای خواکی
غیرهمگن پرداختند .در این مطالعه نشوت از فیلتور ،در هنگوام اشوباع
بودن خاغ مورد ارزیابی قرار داده شد .در هنگام تخلیهی مخزن ،دبی
نشت برگشتی به مخزن با استفاده از مدل نورمافوزاری موورد ارزیوابی
قرار داده شد .با استفاده از دادههای نرمافزاری  Seep-Wمکوانهوای
خرابی حاحل از نشت در حالت غیراشباع پویشبینوی شود .در نهایوت
عملکرد فیلتور باالدسوت هسوته رسوی موورد ارزیوابی قورار گرفوت و
راهکارهایی برای افرایش عملکرد پیشنهاد شد .نتایج نشان داد قسمت
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انتهای فیلترها بیشترین گرادیان هیودرولیکی را متحمول مویشووند و
امکان خرابی حاحل از پایپینگ در این منواطق بوه مراتوب بیشوتر از
دیگر ناحیههای سد میباشد.
میشرا ( )7به بررسی پدیده نشت در بدنه سدهای خاکی پرداخوت.
در این تحقیق به بررسی خ نشت و ارایه رواب ریاضی برای تخمین
این خ پرداخته شده است .در این تحقیق معادلوه دارسوی بوا معادلوه
نند درجه خ نشت باز نویسی شد .و فاکتورهای هیدرولیکی از جمله
دبی و هد اولیه بر خ نشت مورد ارزیوابی قورار داده شود .در نهایوت
روابطی برای طول زهکش افقی پیشنهاد شد .این مطالعه با مطالعوات
کاساگران مورد مقایسه قرار داده شد.
همچنین مطالعات در سالهای اخیر در داخل حورت گرفته که به
برخی از آنها در زیر اشاره میگردد.
کاربر و همکاران ( )4به بررسی رفتار استاتیکی و لرزهای یک سد
خاکی (سد بیدواز) با هسته رسی مایل در پایان ساخت را مورد بررسوی
قرار دادند .تحلیلهای عددی برای همان سد ،ولوی بوا فور هسوته
قائم ،تکرار شده است .آنالیزهای حساسیت انجام شده برای زلزلوه بوا
شتابهای متفاوت نشان از ایجاد تغییر شکلهای زیاد و تمایل بیشوتر
به ناپایداری در سد با هسته مایل نسبت به سد با هسته قایم دارد.
نج پور خویگانی وهمکاران ( )8با مدلسازی سد خاکی همگون،
تأثیر زهکش پنجه با زوایا و طول و ارتفاعهای مختل را بر روی روند
نشت بررسی کردند .مدلسوازی بوسویلهی نورمافوزار  PLXIS V8و
نرمافزار  SASانجام پذیرفت که با سطح اطمینان  95درحود خطوایی
بین دادههای آزمایشگاهی و نرمافزاری وجوود نداشوت .در نهایوت بوا
معرفی ارتفاع زهکش با نمایه  Pو ارتفاع آب در مخزن سد با نمایوه h
و همچنین زاویه  αبه عنوان زاویه زهکش پنجه ،بهتورین زهکوش از
لحاظ افت خ نشت نسبت به حالت بدون زهکش معرفوی شود ایون
زهکش با شاخص  P/h=0.25و زاویه  45درجه میباشد.
در ساخت سدهای خاکی با هستهی رسی عموما در پوایین دسوت
هسته رسی برای خارج کردن زه آب در هسته و پایین آوردن فشار آب
منفذی در این ناحیه از فیلتر استفاده میشود .معمووال ارتفواع سواخت
این فیلتر با ارتفاع ساخت هستهی رسی برابر در نظر گرفته میشود .از
آنجایی ساخت فیلتر در زمان ساخت بدنه سد دارای حساسویت خوا
خود میباشد .ساختن آن با ارتفاع مناسب (نه ارتفاع کل هسته) اموری
است ضروری که به خودی خود باعث کاهش هزینههای ساخت سود
میگردد .این امر مهم زمینهای برای تحقیق در مورد ارتفاع فیلتر مورد
نیاز در این نوع سودهای خواکی فوراهم مویآورد .در ایون تحقیوق بوا
استفاده از سه مدل آزمایشگاهی و تعمیم دادن دادههای بدست آمده از
آزمایشات محیطی با مدل نرمافزاری سعی در ارایه استانداردی با توجه
به جنس خاغ سازند سد ارایه میشود .با توجه بوه مووارد گفتوه شود
زمینهای برای تحقیق در این مورد فراهم میباشود .کوه متأسوفانه در
مطالعات انجام شده دراین حیطه تحقیق جامعی حورت نگرفته اسوت.
با توجه به این موارد سعی شد به این مورد پرداخته شود.

1540

نشریه آب و خاك ،جلد  ،31شماره  ،6بهمن  -اسفند 1396

مواد و روشها
برای انجام آزمایشات و محاسبه بهترین ارتفاع فیلتور از امکانوات
آزمایشگاهی استفاده شد که به ترتیب معرفوی مویگردنود .همچنوین
آزمایشات نیز در زیر توضیح داده شده است.
تجهیزات آزمایشگاهی
-1فلوووم آزمایشووگاهی :آزمایشووات در یووک فلوووم )(Flume

آزمایشگاهی به طول  6متر ،عر  60سانتیمتور و ارتفواع  1.2متور
واقع در آزمایشگاه مکانیک خواغ دانشوگاه شوهرکرد ،انجوام گرفوت.
ساختمان فلوم متشکل از فوالد و پالکسی گالس است که در آن ک
فلوم و دیواره پشت فلوم از جنس ورق گالوانیزه با ضخامت  2میلیمتر
و دیوارههای دیگر فلووم از جونس پلکسوی گوالس بوا ضوخامت 15
میلیمتر که با استفاده از نسبهای خارجی آکواریوم آببنودی شوده
ساخته شد .برای جلوگیری از باز شدن ورقهای گالوانیزه در ک  ،باال
و پشت فلوم تکیه گاههای (نبشی) در فواحل مشخص جوش داده شد
(شکل .)1
 -2جعبه زهکشی :به منظوور جموعآوری آب حاحول از زهکشوی
مدل سد خاکی ،باکسی با عر  0/6متر ،طول  0/9متر و ارتفاع 0/4

متر با ورق گالوانیزه ساخته شد .برای ورود آب حاحول از زهکشوی از
فلوم به داخل باکس ،سوراخهایی با قطور  3میلویمتور در کو فلووم،
براساس استاندارد قطر  USBRسوراخهای زهکش ،طراحی شد.
 -3پیزومترها و ناهکهای مشاهداتی :برای اندازهگیوری فشوار
آب داخل فلوم 30 ،عدد پیزومتر به حوورت شوبکهبنودی شوده ،روی
دیوارهی پلکسی گالس تعبیه و آببندی شد .این پیزومتورهوا شوامل
فیلتر ورودی و لولههای پالسوتیکیهسوتند .همچنوین بورای بررسوی
روندخ نشت ،تعداد  7ناهکهای مشاهداتی ،از لولهی گوالوانیزه بوه
قطر سه نهار اینچ و با سوراخهایی به قطر  1سانتیمتور سواخته شود
(شکل  1و .)2
 -4دستگاه مولتیمتر :برای قرائت آب در داخل ناهک از دستگاه
مولتیمتر استفاده شد بودین حوورت کوه قطوب مثبوت و منفوی ایون
دستگاه به سر میلهای به حورت عایق و بدون اتصال کنوار هوم قورار
داده شد و در هنگام اتصال این قسومت بوا آب موولتیمتور در حالوت
مقاومتسنجی مقاومتی را نشان میدهد پس از واسنجی مقاوموت بوا
ارتفاع اب از این روش بورای قرایوت آب در ناهوکهوا اسوتفاده شود
(شکل .)3

شکل  -1وضعیت قرارگیری پیزومترها

شکل  -2چاهکهای مشاهدهای

شکل  -3استفاده از زوج میلهها در چاهکها

Figure 1- Experimental Flume and
Pizometer

Figure 2- Observation wells

Figure 3- Resistance related Height of
instrument calibration

آزمایشات

 -1آزمایشات مکانیوک خواکی (دانوهبنودی) :بوه منظوور تعیوین
محدوده دانهبندی بکار رفته در ساخت مدل از آزمایش دانوهبنودی بوا
الکهای استاندارد و روش هیدرومتری برای بخوش ریزدانوه اسوتفاده
شد .دانهبندی قسمتهای مختل سد در شوکل زیور مشوخص شوده

است .همچنین برای خاغ پوسته درحد خاغ ریز دانوه در سوه الیوه
مختل مدل سد تعیین شد .که در الیه ( 1اولین الیه تراکم) ،الیوهی
دوم (الیهی میانی مدلها) و الیه سوم ( الیوه در تواج سودها) مقودار
درحد ریزدانه (عبوری از الک  )200تعیین شد که به ترتیوب برابور بوا
 20 ،19و  18درحد بود.

شکل  -4دانهبندی خاکهای استفاده شده در مدلها
Figure 4- Drain, filter and crust classification of desert and laboratory compression

تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سدهاي غیرهمگن با هستهي رسی قایم

 -2آزمایش تراکم :در ساخت بدنهی سدهای خواکی بایود توراکم
سد به حدی باشد که سد مقاومت الزم را در مقابل تنشهای قوایم و
برشی حاحل از نیروی آب و همچنین نشت را داشته باشد .طبق نظور
بر ام ج داس ( )11در حورتی کوه درحود توراکم نسوبی خواغ از 85
درحد بیشتر باشد این خاغ در محدودهی خواغهوای بسویار متوراکم
تقسیمبندی میشود از ایون رو میوزان توراکم نسوبی بورای مودلهوا
محاسبه شد که به حورت زیر بوه حوورت مرحلوه بوه مرحلوه انجوام
گرفت.
 :γوزن مخصو خاغ در ()1

R(%) 
* 100
محل
 max
 :γmaxوزن مخصو
(پروکتور)
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فاکتورهای تالش برای تراکم برای رسیدن به پروکتور) مقودار از وزن
خاغ باقی مانده و در حجم مورد نظر جا داده نمیشوود .بوا توجوه بوه
رابطههای 2و  3با بدست آورن وزن جا داده شده به وزن کل ،میتوان
درحد تراکم را محاسبه نمود (.)15
()2

()3

ماکزیمم

در این تحقیق برای این که مودلهوا دارای توراکم قابول قبوولی
باشند .با استفاده از آزمایش پروکتور استاندارد برای نمونههوای خواغ
 20و  60درحد ریزدانه رطوبت آنهوا محاسوبه شود .نمودارهوای وزن
مخصو خشک و رطوبت بهینه برای دو نوع خاغ به حورت شکل
( )5و ( )6میباشد .الزم به ذکر است از خاغ  20درحد ریزدانه بورای
ساخت پوسته و خاغ  60درحد ریزدانه برای سواخت هسوته اسوتفاده
شد.
بعوود از بدسووت آوردن رطوبووت بهینووه و وزن مخصووو خشووک
خاغها برای رسیدن به تراکم مورد نیاز بدین حورت عمل شد .ابتودا
مقطع سد ( شکل (-7ب)) به ذوزنقهها مختلفی تقسیمبنودی شود .بوا
داشتن سطح این ذوزنقهها در عر سد که هموان  0/6متور (عور
فلوم) بود حجوم ایون قسومتهوا بدسوت آورده شود .بوا داشوتن وزن
مخصو خشک و حجم مورد نیاز خاغ وزن خاغ خشوک محاسوبه
شد و با اضافه کردن رطوبت بهینه ،خاغ متراکم شود (بوا اسوتفاده از
نکش استاندارد -شکل -7ال ) .اگر این مقدار وزن مرطوب خاغ در
حجم مورد نظر جا داده شود وزن مخصو فیلود بوا وزن مخصوو
آزمایشگاهی (پروکتور) برابر میگردد که در این حورت توراکم نسوبی
حد درحد میشود .از آنجایی که در ساخت مدلها امکان تراکم تا حد
وزن مخصو پروکتور وجود نداشته اسوت( .بوه خواطر عودم وجوود

شکل  -5رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک در خاک  20درصد
ریزدانه
Figure 5- Dry density and Optimum damp of 20% fine.

شکل  -6رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک در خاک  60درصد
ریزدانه
Figure 6- Dry density and Optimum damp of 60% fine

شکل  -7نمایی از خاکریز سد .الف) وسایل تراکم بدنه سد ب) تقسیمبندی بدنه سد
Figure7- Sketch of dam embankment; a) Soil compression instrument; b) Dam body fragmentation situation for
compression layer respectively
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جدول  -1مشخصههای خاکهای مورد استفاده
Filter&drain

Table 1- Used soils specifications
Parameters
Coarse
Core

فیلتر و زهکش

ریزدانه

درشت دانه

17.5

18.5

17.5

19

20

19

30

0.035

0.2

30

0.035

0.2

7

200

11

0.3

0.3

0.35

1

2

1

45

35

40

10

10

10

 -3مشخصووههووای خوواغهووای مووورد اسووتفاده :مشخصووههووای
اندازهگیری شده خاغهای مورد استفاده در جدول زیر است:
 -4نوع مصالح بدنوه احولی مودل :جونس پوسوتهی سود خواکی
غیرهمگن به منظور کاهش نفوذپذیری و جلوگیری از نشت زیاد آب از
نوع ( scماسه ورس) انتخاب شد .در این تحقیق بورای توأمین رس از
دو منبع خاغ رسی استفاده شد یک منبوع آن بوا توجوه بوه ایون کوه
رسوبات موجود در مخازن سودها دارای خاحویت کوامال رسویانود از
رسوبات جمع شده در مخزن سود پیور بلووط واقوع در  20کیلوومتری

پارامترها
وزن مخصو

خشک

وزن مخصو

اشباع

هدایت هیدرویکی افقی
هدایت هیدرولیکی قایم
مدول االستیسته
Ν
عدد ثابت
نسبندگی
)Φ(phi
زاویه ایستایی خاغ
)(psi
زاویه ساو

شهرکرد و منبع دوم خاغ با بافت رسی موجوود در محوطوه دانشوگاه
بود .با توجه به این موضوع که کانی خاغ رسی مورد استفاده بایود از
جنس کائولینیت به دلیل نسبندگی و تراکمپذیری باال باشود .ایون دو
میزان رس با هم ترکیوب و حود روانوی آنهوا بوا اسوتفاده از دسوتگاه
کاساگراند تعیین شد که میزان رطوبوت مربووط بوه  25ضوربه آن بوا
دستگاه کاساگرانده برابر با  48در حد بود که نشان میدهد ایون رس
در محدوده حد روانی رس کائولینیت است .این خاغ رس در اسوتفاده
از هستههای رسی کاربرد دارد (.)6

شکل  -8تعیین حد روانی با استفاده از دستگاه کاساگراند
Figure 8- Determination of clay soil via casagrand instrument

 -5آزمایشگاه تعیوین هودایت هیودرولیکی :در آزمایشوگاه بورای
تعیین هدایت هیدرولیکی ،دو نوع خاغ ابتدا به تراکم مناسب (در وزن
مخصو پروکتور) کوبیده شد و به حداکثر تراکم آزمایشگاهی رسید.
سپس نمونهها در خود قالب تحت آزمایشات هودایت هیودرولیکی (بوا

افتان و بار ثابت) برای دو نوع خاغ حورت گرفت .آزمایش بوار ثابوت
برای خاغ  20درحد ریزدانه که در محدوده درشتدانه واقوع اسوت و
آزمایش بار افتان برای خاغ ریزدانه ( 60در حد ریزدانه) انجام شد .در
نهایت با استفاده از رواب هودایت هیودرولیکی مشوخص گردیود کوه
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بدسووت آموود k1 .هوودایت
هیدرولیکی پوسته سد و  k2هدایت هیدرولیکی هست سد میباشد.
 -6آنالیز ابعادی :در علم هیدرولیک همواره از شوبیهسوازی مودل
برای کاهش هزینه و ...استفاده میگردد .به همین علت برای تحقیوق
حاضر آنالیز ابعادی برای تعیین اعداد بی بعد تأثیرگذار استفاده شد .بوا
توجه به قضیه پی باکینگهام و در نظر پارامترهای تأثیرگذار بور نشوت
میتوان اعدادی به حورت زیر داشت (.)10
ρVD50 Qb
Δh a k 2 h2
()4
Qt

,

μ

, , , ,Dr,
H H k1 H

 : Δhافت خ نشت در
هسته رسی

 : Hارتفاع آب در
مخزن

 : aضخامت هسته
رسی قایم

 : K 2هدایت
هیدرولیکی پوسته

 : K1هدایت هیدرولیکی
هسته

 : h 2ارتفاع فیلتر

 : Drتراکم نسبی

 : Vسرعت در معادله
دارسی

 : Qbدبی نشت

 : Qtدبی ورودی

 : D50قطر متوس
خاغ

با توجه به اعداد بی بعود در نظور گرفتوه شوده در ایون تحقیوق،
میتوان بعضی از اعداد حرفه نظر کورد .از جملوه ایون اعوداد ،اعوداد
 Dr, ρVD50 , Qbمیباشند .با توجه به این که تراکمنسبی در مدلهوا
Qt

μ

مقدار قابل قبولیست به طوری که معادله دارسی برقرار باشد ،میتووان
با در نظر گرفتن و ایجاد تراکم نسبی قابل قبولی از این مقودار حورفه
نظر کرد .همچنین عدد  ρVD50نمایانگر عودد رینولودز در محوی
μ

متخلل میباشد .با توجه به ایون موضووع کوه معادلوه دارسوی برقورار
است.از این فاکتور نیز برای بررسی حرفه نظر شد .همچنوین در عودد

 Qbبا فر

Qt
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این که دبی ورودی به محی متخلخل و دبی خروجوی

به برابر باشد میتوان تأثیر این عدد را حذف نمود .اشباع شدن سود و
در نهایت ثابت شدن دبی خروجی این موضوع را اثبات میکنود .الزم
به ذکر است در کلیه آزمایشات دبی برداشتی به مقدار ثابتی میرسود.
پس اعدادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند ،میتوان از
Δh a k 2 h2
اعداد
, , ,
H H k1 H

استفاده نمود .برای بدسوت آوردن ارتفواع

فیلتر بهینه با توجه به مدل آزمایشگاهی و مدل نرمافزاری آزمایشواتی
طرحریزی شد که به حورت زیر میباشد.
 -7آزمایشات مدلها :در تحقیق انجام شده از سوه مودل اجرایوی
استفاده شد .مدل اول شامل دو جنس خاغ ریزدانه و درشتدانه بوود
که از تاج سد تا باالدست خاغ درشتدانه و از تاج سد تا پاییندسوت
خاغ ریزدانه استفاده گردید (شکل  .)9مدل دوم شوامل سوه قسومت
میباشد ضخامت هسته رسی قایم به اندازهی یک هفوتم قاعوده سود
انتخاب شد و دو طرف آن خاغ درشتدانه خاکریزی شد (شکل .)10
مدل سوم همانند مدل دوم با تفاوت ضخامت هسته رسوی بوه میوزان
یک دهم قاعده سد ساخته شد (شکل  .)11علت بکارگیری مودل دوم
و سوم بررسی تأثیر این ضخامت بر خ نشت آزاد در بدنهی سد می-
باشد .در این مدل سه آزمایش بدون زهکش انجوام گردیوده شود .در
مدل دوم آزمایشات همانند مدل یوک ،بورای مواکزیمم ارتفواع آب در
a 1
مخزن با 
L 7

انجام گرفت .دبی حجمی نشت ،اندازهگیری شود.

همچنین با استفاده از ناهکهای مشاهداتی تعبیوه شوده خو نشوت
ترسیم گردیده شد .در مدل سوم آزمایشات هماننود مودل یوک بورای
a 1
 انجوام گرفوت .همچنوین بوا
ماکزیمم با تعدا سه فیلتر بوا
L 10

استفاده از ناهکهای مشاهداتی تعبیه شده خ نشت این مودل نیوز
ترسیم گردیده شد.

شکل  -9مدل اول

شکل  -10مدل دوم

شکل  -11مدل سوم

Figure 9- The first model

Figure 10- The second model

Figure 11- The third model

الزم به ذکر است ،دبی نشت از بدنهی سد خاکی از روش حجمی
اندازهگیری از باکس تعبیه شده در انتهای فلوم اندازهگیری شد.
 -8تعری مدل و تعیین شرای اولیه و مرزی در نرمافزار :پوس از

برداشت و بررسی دادههای حاحل از آزمایشات ،مدلسازی در نرمافزار
 PLXISانجام گردید .در ابتدا باید یک مودل هندسوی از مقطوع سود
ایجاد گردد که برای این کار بر اساس مقطع اجرایی مدل آزمایشگاهی
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در فلوم ،مدل هندسی در برنامه  PLXISایجواد شود .در مرحلوه دوم،
ورود دادههای مربوط به مصالح به کار رفتوه در بدنوه سود در اولویوت
بود.الزم به ذکر است دادههای مربوط به هدایت هیدرولیکی با استفاده
از آزمایشات بار افتان و بار ثابت اندازهگیوری شود و بوا مقایسوه ایون
مقادیر با جدولها و رواب مختل در نهایت مقدار قابل قبولی در نظر
گرفته شد .در نهایوت بوا ارایوه مودل نورمافوزاری همسوان بوا مودل
آزمایشگاهی آزمایشات مورد پیگیری قرار گرفت.

پس از انجام آزمایشات مدل آزمایشگاهی خ نشت با اسوتفاده از
ناهکهای مشاهداتی ترسیم شد .همچنین فشوار پیزومتریوک در 30
پیزومتر در هنگام انجوام آزمایشوات انودازهگیوری شود در اداموه ایون
پارامترها در مدل آزمایشگاهی و مدل نرمافزاری مورد مقایسوه آمواری
قرار داده شدند.
 -1خ نشت :خ نشت بدست آمده از مودل آزمایشوگاهی سود
خاکی غیرهمگن در زیر نشان داده شده است.

نتایج و بحث

شکل  -14مدل سوم
Figure 14- The third model

شکل  -13مدل دوم
Figure 13- The second model

پس از برداشت خطوط نشت و فشار پیزومترها در آزمایش مدلها
مقایسهی آماری بین مدل نورمافوزاری و مودل آزمایشوگاهی حوورت
گرفت .این مقایسات در دو قسمت ،در زیر آورده شده است.

شکل  -12مدل اول
Figure 12- The first model

 -2بررسی دادههای پیزومتری آزمایشگاهی و  PLXISبا استفاده
از نرمافزار آمواری  :SASارتفواع آب در پیزومترهوا کوه در آزمایشوگاه
اندازهگیری شدهاند به حورت شکل ( )15میباشد.

شکل  -15سطح آب پیزومتریک در پیزومترها
Figure 15- Height of water in piezometers in three models

با استفاده از نرمافزار آماری  SASدادههای فشوار آب منفوذی در
موودل نوورمافووزاری و همچنووین پیزومترهووای تعبیووه شووده در فلوووم
آزمایشگاهی مورد مقایسوه قورار داده شود و آزموون آمواری P-value
انجام شد.
بر این اساس در سطح اعتماد  90تا  98درحد اختالف معنیداری
وجوود نودارد .همچنوین مقووداری خطوای ریشوهی میوانگین مربعووات
 ،RMSEبرای همه ی حاالت محاسبه شد که نتایج آن در جودول 2
آورده شده است.
 -3مقایسه خ نشت آزمایشگاهی مدل غیرهمگن با مدل نرمافوزاری

 :PLXES V8.5با اندازهگیری هدایت هیدرولیکی پوسته و هسته سد
خاکی با از آزمایش بار افتان و بار ثابوت و اسوتفاده از ایون مقوادیر در
مدل نرمافزاری مدل نرمافزاری با مدلهای آزمایشگاهی مورد مقایسه
قرار داده شد .شکل  16اجرای مدلهای آزمایشگاهی را در نورمافوزار
 PLXISنشان مویدهود .بورای مقایسوه مودل نورمافوزاری بوا مودل
آزمایشگاهی از  20نقطه خ نشت استفاده شد .با مقایسه ارتفاع خو
نشت در این نقاط مدل آزمایشوگاهی و مودل فوزاری خطوای موجوود
محاسبه شد.
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 مقایسهی دادههای فشار آب منفذی با دادههای پیزومتریک-2 جدول
Table 2- Comparison of measured piezometers in laboratory and obtained piezometer pressure rate from software

مدل
Model
P-value

آزمون
)٪(*R2
سطح اعتماد
RMSE

مجموع مربعات خطاها

1

2

3

0.03

0.095

0.062

97

91

94

0.561

0.424

0.475

 برای مدل یک و دو و سه برای حالت بدون زهکشPLXIS  ایجاد شرایط اولیه در مدل نرمافزاری-16 شکل
Figure 16- Steps of modeling in PLXIS software model for models no. 1,2&3 in without-drain situation

PLXIS  آزمایشگاهی و مدل1  مقایسه مدل-17 شکل

PLXIS  آزمایشگاهی و مدل2  مقایسه مدل-18 شکل

Figure 17- Comparison of laboratory model with PLXIS
model 1

Figure 18- Comparison of laboratory model with PLXIS
model 2

PLXIS  آزمایشگاهی و مدل3  مقایسه مدل-19 شکل

 خطای بین مدلنرم افزاری با آزمایشگاهی-20 شکل

Figure 19- Comparison of laboratory model with PLXIS
model 3

Figure 20- Error between laboratory model and PLXIS
model
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در شکلهای  18 ،17و  19مقایسه بین خ نشت آزمایشگاهی و
نرمافزاری و همچنین خطای آنها در شکل  20ارائه شده است.
مقایسه بین مودل آزمایشوگاهی بوا نتوایج بدسوت آموده از مودل
نرمافزاری  PLXISنشان داد ،مقایسه بین فشوار آب منفوذی و فشوار
آب در پیزومترها با اسوتفاده از آزموون آمواری  P-valueدارای سوطح
اعتماد باالیی میباشد .کوه در جودول ( )2قابول مشواهده مویباشود.
همچنین خطای بین خ نشت برداشتی در آزمایشوگاه و خو نشوت
مدل نرمافزاری همان طور که در شوکل ( )20مشوخص شوده اسوت
دارای خطای در حدود  5درحد اشود .بوا در نظور گورفتن ایون مووارد
میتوان ادامه مطالعات را با استفاده از واسنجی بین مدل آزمایشگاهی
و مدل نرمافزاری پیگیری کرد.
 -4استفاده از نرمافزار برای مدلها :در ادامه تحقیق برای تعیوین
ارتفاع بهینه در سدهای رسی با هسته قایم از مدل نرمافزاری اسوتفاده

شکل  -22نمایش پارامترهای مورد استفاده

شکل  -21نحوهی زونبندی برای سعی و خطا کردن

Figure 22- Input parameters

Figure 21- Changing the thickness of the clay core as shown
in software model

 -5بدست آوردن میزان افت در خاغ ریزدانه با اسوتفاده از مودل
نرمافزاری :با توجه بوه میوزان افوت سوطح آب در خواغ ریزدانوه در
دادههای نرمافزاری ،شکل  23ترسیم شد .این شکل میزان افت خو
نشووت را نسووبت بووه ضووخامت هسووته رسووی قووایم بوورای هوودایت
هیدرولیکیها مختل نمایش میدهد .این نتیجه برداشت میگردد که
هنگامی که

شد .ابتدا مدلی همانند مدلهای آزمایشگاهی در نرمافزار ترسویم شود.
با وارد کردن پارامترهای مورد نیاز ضخامت هستهرسوی بوا توجوه بوه
شکل  21تغییر داده شد .با ران کردن نرمافزار محل برخورد خ نشت
با فصل مشترغ پایین دست هسته رسی قایم این ارتفاع برداشت شد.
با تغییر دادن مقدار هدایت هیدرولکی پوسته و هسته (شکل  )22ایون
مدلسازیهای نرمافزاری پیگیری شد .با اسوتفاده از بوی بعود کوردن
مقدار افت در هسته رسی و همچنین نرمالیزه کردن دیگر پارامترها به
ازای نسبت هدایت هیدرولیکی هسته به پوسته سد خاکی و ارتفاع آب
در مخزن باال ،میزان افت در هسته رسی قایم به ازای ضوخامتهوای
مختل تعیین شد .در ادامه ارتفاع فیلتر پیشونهادی کوه در شوکل 22
نمایش داده شده است .با بدست آوردن ارتفواع خو نشوت در فصول
مشترغ پایین دسته هسته رسی و پوسته سود ارتفواع فیلتور پیشونهاد
میگردد .این مورد در بخش  5و  6نتایج و بحث ارایه شده است.

≥

گردد دیگر ضخامت الیه ریز دانه بور افوت

کم میگردد.
 -6تعیووین میووزان ارتفوواع فیلتوور پیشوونهادی بووا اسووتفاده از موودل
نرمافزاری :با داشتن خ نشت حاحله از مودل نورمافوزاری در فصول
مشترغ پایین دست هسته و پوسوته سود خواکی بوا هسوتهی قوایم،
میتوان محل بر خورد خ نشت در خاغ پوسوته سودهای خواکی بوا
هسته رسی قایم را پیشبینی نمود .با پیشبینی این مقدار از نرمافوزار
ارتفاع پیشنهادی فیلتری ارایه شد .به ازای اعمال و ساخت این فیلتور
در پایین دست هسته رسی هموواره بوه ازای مواکزیمم ارتفواع آب در
مخزن سد خ نشت با نقطهی باالیی فیلتر تماس پیدا خواهود کورد.
این مورد باعث جلوگیری از بوجود آمدن پدیده پایپینگ در این نقطوه
میگردد .با داشتن این مقادیر که از مدل نرمافزاری (ران کوردن 270

موودل بووه ازای ضووخامت مختلوو هسووته رسووی و نسووبت هوودایت
هیدرولیکیها مختل ) بدست آمد .ارتفاع فیلتر پیشونهادی بوا ضوریب
اطمینان  1/2ارایه شد .این ارتفاع در شکل  24با توجوه بوه ضوخامت
هسته رسی و نسبت هدایت هیدرولیکی ارایه شده است

نتیجهگیری
با توجه به موارد گفته شده از این تحقیق نتایج زیر اابر
استحصال است.

-1در برآورد ابعاد فیلتر در سدهای خاکی بوا هسوته رسوی قوایم،
پارامتر هدایت هیدرولیکی هسته به پوسته از اهمیت فراوانی برخوردار
است با کاهش این مقدار از ، 0/002ضخامت هسته رسی بر افت خ
نشت در هستهی رسی تأثیر کمتری پیدا خواهد کرد .ایون نتیجوه بوه
این خاطر است که با کم شدن این مقدار شکست خ نشت در فصل
مشترغ دو خاکر به ماکزیمم مقدار خود خواهد رسید .و اگر این مقدار
باز کمتر شود خو نشوت بوه حوورت نفووذ قوایم وارد هسوته رسوی
میگردد.
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 تأثیر ضخامت و نسبت هدایت هیدرولیکیها بر افت در درشتدانه-23 شکل
Figure 23- Effect of thickness the clay and hydraulic conductivity
on decline in water level

مدل قابل قبولی برای حل مسایل نشت میباشد و برای طراحیهوای
.مهندسی نتایج قابل قبولی ارایه میدهد

بووا افووزایش

 تعیین ارتفاع فیلتر-24 شکل
Figure 24- Determinate of filter height

نتوایج نشووان داد کوه در بووه ازای یووک مقودار-2

.ضخامت هسته رسی از ارتفاع فیلتر پایین دست کاسته میگردد
 با توجه بوه مقایسوه آمواری بوین مودلهوای ازمایشوگاهی و-3
PLXIS مدلهای نرمافزاری نتیجهگیری میگردد که مدل نرمافزاری
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Introduction: Today, always some occurrences threat the earth. One of the most important of this event is
seepage from earth dam. It can wash interior body of earth dam that finally might ruins whole the earth dam. For
investigating these events in this research some experiments for expressing some alternatives to solve this
problem in earth dam with clay core were investigated. In first step has been introduced new design in earth dam
that it includes earth dam with clay core.
Materials and Methods: In order to determine the height of the filter after the vertical clay core in nonhomogeneous earth dam,3 experimental model with length 2/4 meter and a height of one meter and Body slope
1H: 2V was prepared. This model made in Shahrekord University. In flume that has 0.6 meter with, 6-meter
length and 1-meter height. This flume has a drain in downstream which determine the discharge through earth
dam. Front of flume made glass for visual inspection and behind flume made by steal sheet that was welded.
Also, for embankment model, two types of fine-grained and coarse-grained soils were used that determine the
range of hydraulic conductivity of soils was performed with Using aggregation experiments model and Soil
Mechanics hydrometer. For embankment model use layer have 0.1meter height and this layer was impacted after
an after. Finally, dam was built. The slope of models was elected in reference that had normal range and had
economical cases. In the first downstream the dam crest was used fine-grained soil and upstream of the dam crest
was used coarse-grained soil finally experiment done. In models 2 and 3 with cutting fine grained soil from the
toe of the dam to the dam crest vertical clay core was created. The parameter a /L was introduced. A is thickness
of clay core and L is the Length base of the dam although in the second model
model

and the third

was selected. Level of water in pound was performed in 3 water height 80 and 55 and 30 and in 3

level of water determinate pressure with 30 embedded piezometers and this data was used in method model .as
well as phreatic line was determinate by using of wells and 30 embedded piezometers in the model. Seven holes
were instated in body of earth dam in 3 models for visual inspection of phreatic line. In 3 model of earth dam
decline clay core in laboratory for show this effect in discharge and phreatic line use Method model. Then the
rates of decline in clay core in the laboratory with modeling in software PLAXIS V8.5 were compared. The rate
of high filter after the clay core with safety factor 1.2 (Encounter Line Leak with 20% of the bottom filter) was
introduced. Finally use SAS software to compare the result of data in filth and software after that comparing
show can use software for continue the experiment with Method Model. With change the permeability in PLXIS
V8.5 modeling another state. Permeability, this modeling showed that tackiness and permeability of vertical core
soil effect in height of vertical filter in downstream. So, can decline this case with choose non-permeability in
core. That show in result of this paper. With the class of soil and permeability and change the tackiness of core
can estimate height of filter in downstream.
Results and Discussion: Finally, Analysis and comparison between water Failure in interface of fine-grained
and coarse-grained soils, both of Software model and laboratory model have a relatively well fit. To obtain the
height of Suggested filter, the software model was used to simulate the experiments and Subtracting the
thickness of the fine-grained. By applying safety factor of 1.2, Height was designed to filter and after that the
clay core was introduced. Software model results show that by increasing clay core thickness the angle of
broken-seepage line is increased. Also, the experimental model can emphasize this matter. Finally, by using
vertical clay core against the clay core with slop can improve the application of earth dam and by using his plan
can improve and diminish the seepage from the earth dam body that this design process was expressed in this
research.
Keywords: Height Filter, Model of non-homogeneous earth dam, Software PLAXIS V8.5, Thickness of the
clay core
1 and 2- Ph.D. Student and Associate Professor, Water and Science Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi Unversity of
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(*- Corresponding Author Email: esmail@um.ac.ir)

نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزی)
جلد  ،31شماره  ،6بهمن – اسفند  ،1396ص1549-1560 .

آبیاریJournal
of Water
ارزیابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطحSoil
1549
andسیستم
برگ در
Vol. 31, No. 6, Jan.-Feb. 2018, p. 1549-1560

ارزیابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری
قطرهای سطحی و زیرسطحی
حسین دهقانی سانیج -*1الهه کنعانی -2سمیرا

اخوان3

تاریخ دریافت1396/02/18 :
تاریخ پذیرش1396/09/18 :

چکیده
جداسازی تبخیر -تعرق به منظور شناخت و تعیین دقیق سهم هر یك از اجزای تبخیر -تعرق دارای اهمیت زیادی است و اساس بسیاری از طرحهای
مدیریت و برنامهریزی منابع آب ميباشد .پژوهش حاضر به منظور مقایسه تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن تحت دو سیستم آبیااری قرار ای سارحي و
زیرسرحي در مزرعه الگوی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی واقع در کرج اجرا شد .نتایج نشان داد که مقادار  ETcذرت در سیساتم آبیااری
قرر ای سرحي و زیرسرحي به ترتیب  377/09و  371/92میليمتر بدست آمد که از این مقدار سهم اجزای تعرق گیاهي و تبخیار از سارخ خااک در
سیستم قرر ای سرحي به ترتیب  200/81و  176/02و در سیستم قرر ای زیرسرحي  213/04و 158/81میليمتر بدست آمد .همچنین مقدار تبخیر از
سرخ خاک در دور های اولیه ،توسعه و میاني به ترتیب برابر  58/83 ،65و  34/98میليمتر برای سیستم قرار ای زیرسارحي و 37/32 65/73 ،73/02
میليمتر برای سیستم قرر ای سرحي حاصل شد .کل مقدار تعرق گیاهي در دور های اولیه ،توسعه و میاني به ترتیاب برابار  81/31 ،12/78و 118/95
میليمتر برای سیستم قرر ای زیرسرحي و برای سیستم قرر ای سرحي  76/82 ،5/88و  118/21میليمتر بود اسات .نتاایج نشاان داد کاه سیساتم
آبیاری قرر ای زیرسرحي نسبت به سیستم قرر ای سرحي دارای تلفات تبخیر از سرخ خاک کمتر و همچنین دارای میزان تعرق گیااهي بیشاتری در
طول فصل رشد ذرت ميباشد که این ميتواند در افزایش عملکرد گیا ذرت نقش مهمي را ایفا کند .در این پژوهش روش آبیاری قرار ای زیرسارحي
ذرت به ترتیب با عملکرد خشك و تر  26/53و  76/64تن بر هکتار عملکرد بهتری را نسبت به سیستم قرر ای سرحي به خود اختصاص داد.
واژههای کلیدی :تبخیر خاک ،تعرق گیاهي ،جداسازی ،ذرت ،میکروالیسیمتر

مقدمه
در بخش کشاورزی برآورد صحیخ تبخیر -تعرق به منظور تعیاین
شیو های مدیریت آب ،طراحي سیستمهای آبیاری ،تعیین رژیم آبیاری
و محاسبه عملکرد محصول بسیار اساسي است ( .)7جداسازی تبخیر-
تعرق ) (ET1به تبخیر از خاک ) (E2و تعرق از طریق روزناه گیاهاان
) (T3یکي از بحث های مهام در تعیاین نیااز آباي گیاا اسات ،زیارا

 -1دانشیار پژوهشي مؤسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزی ،سازمان تحقیقاات
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 2و  -3کارشناس ارشد و استادیار گرو مهندسي آب ،دانشکد کشااورزی ،دانشاگا
بوعلي سینا همدان
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1- Evapotranspiration
2- Evaporation
3- Transpiration

جداسازی تبخیر -تعرق به اجزا مرلوب و نامرلوب بیان ميشود که در
آن تعرق معموالَ جزء مرلوب و تبخیر جازء ناامرلوب در نظار گرفتاه
ميشود ( .)2در نواحي خشك و نیماهخشاك بخاش قابالتاوجهي از
بارندگي بر اثر تبخیر تلف ميشود ،حتي هنگامي که سرخ خاک دارای
پوشش گیاهي است ،بسته به روش و استراتژی آبیاری ،مرحله رشد و
نوع گیاهان ،حدود  10تا  60درصد میزان کل تبخیر -تعرق را تبخیر از
سرخ خاک تشکیل ميدهد (.)14
با توجه به قرار گرفتن ایران در منرقهای خشك و نیمهخشاك و
نیز تالش برای باال بردن بهر وری مصرف آب ،لزوم شناخت تبخیار -
تعرق و اجزای آن را بیش از پیش با اهمیت ميکند .مرالعاات نشاان
داد است تبخیر از سرخ خاک در دور ی رشد بیشتر گیاهان زراعاي
حدود  30درصد از تبخیر -تعرق کل را شامل ميشود ( .)8روشهای
متعددی برای انداز گیری و تعیین دقیق تبخیار -تعارق و اجازای آن
وجود دارد که شامل الیسیمترهای وزني ،روش بایالن انارژی نسابت
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بوون ) ،(BREB1جریان سنجهای شیر گیاهي ) ،(SF2پالس حرارت
خاک ) (SHP3و میکروالیسیمترها است .دستیابي به ساهم جداگاناه
اجزای تبخیر -تعرق به روشهای مختلفي امکانپذیر است.
تحقیقات زیادی در نقاا مختلاف جهاان باه منظاور جداساازی
تبخیر -تعرق گیاهي با استفاد از روشهاای گونااگون روی گیاهاان
مختلفي صورت گرفتاه اسات ( 15 ،6و  .)13از جملاه پاژوهشهاای
صورت گرفته ميتوان از روشهای انداز گیری تبخیار باا اساتفاد از
میکروالیسیمترها در طول فصل رشد اشار کرد ،که در این تحقیقاات
هر دو جزء برور مستقل انداز گیاری نشادند ،بلکاه از تفاضال مقادار
تبخیر تعرق و جزء تبخیر از سرخ خاک سهم جزء تعرق را محاسبه
کردند ( .)3در تحقیقي توسط لیاو و همکااران ( )18در شامال کشاور
چین میزان تبخیر از سرخ خاک به روش میکروالیسیمتری روی گیا
گندم و ذرت در سیستم آبیاری شیاری اناداز گیاری شاد و نتاایج آن
تحقیق نشان داد که تبخیر از سارخ خااک  30درصاد از مقادار کال
تبخیر -تعرق این دو گیا را به خود اختصاص داد .چن و همکاران ()6
در مرالعهای روی دو گیا گنادم و ذرت باا روش آبیااری شایاری در
شمال چین میزان تبخیر از سرخ خاک باه روش میکروالیسایمتری و
میزان تعرق گیاهي را از تفاضال مقادار تبخیار -تعارق و جاز تبخیار
محاسبه و گزارش کردند که از کال مقادار تبخیار -تعارق  10تاا 60
درصد آن راسهم تبخیر از سرخ خاک تشکیل ميدهد و سهم کمتری
از آن را تعاارق گیاااهي تشااکیل ماايدهااد .در تحقیقااي ،فلااومینین و
همکاران ( )11جداسازی تبخیر -تعرق در کشور برزیل بر روی قهاو
که تحت سیستم باراني آبیاری مايشاد انجاام دادناد ،ایان محققاان
گزارش کردند که جزء تبخیر از سرخ خااک  0/18تاا  0/61درصاد از
مقدار تبخیر -تعرق گیاهي را به خود اختصاص داد .در سال  2013در
چین نیز سهم جزء تبخیر خاک و تعرق گیاهي ذرت با استفاد از روش
میکروالیسیمتری که تحت سیستم شیاری آبیاری مايشاد مشاخ
شد .نتایج تحقیق حاکي از آن بود که  30تا  45درصاد از مقادار کال
تبخیر -تعرق گیا ذرت را تبخیر از سرخ خاک شامل مايشاود ،هام
چنین این محققان گزارش کردند که نتاایج تحقیقاات آنهاا تقریاب
خوبي از حاصلجمع  Eو  Tرا در مقایسه با  ETنشان ميدهد (.)10
تحقیقات زیادی نیز وجود دارد که در آنهاا جازء تبخیار خااک و
جزء تعرق گیاهي را به طور جداگانه محاسبه کارد اناد .از جملاه ایان
تحقیقات ميتوان به تحقیق انجام شد در کشور ژاپن توسط زگااف و
همکاران ( )23بر روی گیا ذرت تحت سیستم آبیااری بااراني اشاار
کرد که میزان تبخیر از سرخ خاک را به روش نسابت بایالن انارژی
میکروبوون ) (M-BREBو میزان تعرق گیااهي را باه روش جریاان
1- Bowen Ratio Energy Balance
2- Sap flow
3- Soil heat pulse

سنج شیر گیاهي ) (SFانداز گیری کردند .نتایج تحقیاق آنهاا نشاان
داد که نسبت تبخیر از سرخ خاک به تبخیر -تعرق کل گیا  42تا 63
درصد و نسبت تعرق به تبخیر– تعرق کل  25تا  58درصاد را شاامل
شد .در سال  2012در منرقه نیمهخشك دشت بزرگ تگزاس تحقیقي
به منظور جداسازی تبخیر -تعرق گیا کتان که تحت سیستم قرر ای
زیرسرحي آبیاری ميشد انجام شد .در تحقیق آنها تعرق گیااهي باه
روش جریانسنج شیر گیاهي ) (SFو تبخیر خااک از تفاضال مقادار
تبخیر -تعرق و جز تعرق گیاهي انداز گیری شد .نتایج تحقیقات آنهاا
نشان داد که تعارق گیااهي کتاان حادود  82تاا  90درصاد از مقادار
تبخیر -تعرق گیا را به خاود اختصااص داد ( .)5جداساازی تبخیار-
تعرق نیز در تاکستانهای انگور انجام شد ،از جمله این تحقیقات مي-
توان به تحقیق فریرا و همکاران ( )10اشار کارد کاه میازان تبخیار
خاک به روش میکروالیسیمتری و میزان تعرق گیاهي به روش جریان
سنج شیر گیاهي ) (SFرا در تاکستاني که با سیستم قرر ای آبیااری
ميشد انداز گیری کردند .بر طبق نتایج این تحقیق حادود  13درصاد
به جز تبخیر خاک و  87درصد از میزان کل تبخیار-تعارق باه تعارق
گیاهي اختصاص یافت .مرالعهای توسط پابلیت و همکااران ( )21باه
منظور انداز گیری تبخیر -تعرق درختان انگور و هرکدام از اجازای آن
تحت سیستم قرر ای انجام شد که در آن تحقیق تبخیار -تعارق باه
روش ادیکوریانس ) ،(EC4تعرق با استفاد از جریانسنجهای شایر
گیاهي و تبخیر توسط میکروالیسیمتر انداز گیری شد .بر طباق نتاایج
این تحقیق سهم تبخیر از سرخ خاک و تعرق گیاهي به ترتیاب  31و
 69درصد از تبخیر -تعرق کل گیاهي را شامل شد و سازگاری خیلاي
خوبي با مقادیر انداز گیری شد تبخیر-تعرق باه روش ادیکوریاانس
داشتند که تا حدی حاکي از قابلاعتماد بودن روشهای بکار رفته مي-
باشد .بنابراین باتوجه به اینکه لزوم شناخت و تعیین دقیق ساهم هار
یك از اجزای تبخیر -تعرق دارای اهمیت زیادی است و ميتاوان باا
اعمال روشهای مدیریتي مختلف باألخ در مورد سیستمهای نوین
آبیاری که با هزینهای باال اجرا ميشوند در کامکاردن هرچاه بیشاتر
تلفات تبخیر ،بهبود آب مصرفي و همینرور افزایش عملکرد گیاا گاام
برداشت.
هدف از تحقیق حاضرجداسازی تبخیر -تعرق با اساتفاد از روش
میکروالیسیمتری و مقایسه آنها در سیستم آبیاری قرر ای سارحي و
زیرسرحي و ارتبا بین شاخ سارخ بارگ باا هار کادام از اجازاء
تبخیر -تعرق ميباشد که این ميتواند در افزایش بهر وری آب آبیاری
گیا و عملکرد گیا ذرت تحت سیستمهاای آبیااری قرار ای نقاش
مهمي را ایفا کند.

4- Eddy covariance

ارزیابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری

مواد و روشها
مشخصات محل اجرای طرح

تحقیق در تابستان  1393در مزرعه الگوی معاونات آب و خااک
وزارت جهاد کشاورزی واقاع در کارج باا عار جغرافیاایي ˊ،35 21
طول جغرافیایي ˊ 51 38و ارتفااع از سارخ دریاا برابار  1312/5متار
انجام شد .طي مدت اجرای تحقیق ،داد هاای هواشناساي از ایساتگا
سینوپتیك هواشناسي کرج به صورت روزانه دریافت شد .برای اجارای
پروژ  8عدد میکروالیسیمتر استوانهای حجماي در داخال خااک کاار
گذاشته شد .هر میکروالیسیمتر دارای قرر  40سانتيمتار و عماق 70
سانتيمتر بود .پس از کارگاذاری میکروالیسایمترها عملیاات ریخاتن
خاک به داخل آنها شروع شد و برای جلاوگیری از ورود آب از سارخ
زمین به الیسیمتر ،دیوار های الیسیمتر تا  10سانتيمتر باالتر از سرخ
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زمین قرار گرفت .شرایط آب و مواد غذایي به طور مرلاوب و یکساان
باارای میکروالیساایمترا فااراهم شااد .الیااههااای خاااک درون
میکروالیسیمترها ،مشابه خاک زمینهای اطراف بود تا بیانگر شارایط
طبیعي مزرعه باشد .برای انجام تحقیق از  6عادد میکروالیسایمتر در
سه تکرار استفاد شد و به ترتیب در سه عدد از آنها سیستم قرر ای
سرحي و سه عدد دیگر سیستم قرر ای زیرسارحي اعماال شاد .در
داخل هر میکروالیسیمتر  3عدد بذر ذرت علوفهای رقم سینگل کراس
 704به صورت دستي با فواصل  13سانتيمتر از یکدیگر به ترتیب بار
روی یك ردیف و باا عماق  5ساانتيمتار از سارخ خااک در تااری
 1393/5/8کاشته شد .همچنین برای انداز گیری تبخیر از سرخ خاک
دو عاادد میکروالیساایمتر فاقااد کشاات گیااا ذرت در داخاال مزرعااه
کارگزاری شد (شکل .)1

الف

ب

a

b

شکل  -1نمایی از طرح راهاندازی شده پژوهش (شامل گیاه و میکروالیسیمتر) در سیستمهای آبیاری الف -قطرهای سطحی و ب -قطرهای
زیرسطحی
Figure 1- The layout of experimental setup (including plants and the micro lysimeter) in a- surface drip (DI) and bsubsurface drip (SDI), irrigation systems

کود فسفات آمونیوم به مقدار ( 250کیلوگرم در هکتار) به انضمام
نیمي از کود اور مورد نیاز ( 200کیلوگرم در هکتار( در مرحله  3و 4
برگي مورد استفاد قرار گرفت و نصف دیگر کود اور ( 200کیلوگرم

در هکتار) در مرحله  8و  9برگي به صورت کود مایع به زمین داد
شد .برخي مشخصات فیزیکي و شیمیایي خاک داخل
میکروالیسیمترها در جدول  1ارائه شد است.

جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1- Physicochemical properties of the soil

رطوبت وزنی در نقطه

رطوبت وزنی در

جرم مخصوص

پژمردگی دائم

ظرفیت زراعی

ظاهری خاک

)WP (%

)FC (%

)BD (g cm-3

22.5

1.42

0-20

1.42

20-40

1.42

40-60

بافت خاک

هدایت الکتریکی

اسیدیته

Soil texture

)EC (dS m-1

pH

لومي

1.41

7.8

9.8

1.21

7.9

9.6

22.4

2.46

8.14

9.5

22.1

Loam

لومي
Loam

لومي
Loam

عمق خاک
)Soil depth (cm
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آبیاری میکروالیسیمترها به این صاورت باود کاه بارای آبیااری
قرر ای زیرسرحي از لولههای  16میليمتری مجهز به قرر چکان از
نوع  Netafimبا دبي  4لیتر بر ساعت و از نوع کنترل کنند فشاار در
داخاال لولااه بااا فاصااله  40سااانتيمتاار اسااتفاد شااد و قراار چکااان
های  Netafimبا استفاد از میکروتیوب متصل شاد باه لتارالهاای
آبیاری در عمق  30سانتيمتری از خااک در زیار ردیاف کشات کاار
گذاشته شدند وآب آبیاری از طریق میکروتیوب باه عماق ماورد نظار
منتقل مي شد .عملیات آبیاری پس از جوانهزني و اساتقرار بوتاههاا از
روی محاسبات انجام شد و براسااس دور آبیااری دو روز در هفتاه در
اختیار گیا قرار گرفت .عمق آب آبیاری مورد نیاز بار اسااس فرماول
پنمن مانتیث فائو ( )2و با استفاد از اطالعات هواشناساي ثبات شاد
توسط ایستگا سینوپتیك هواشناسي کرج محاسبه گردید .الزم به ذکر
است که یك عدد کنتور حجمي نیز در مسیر جریان آب در لوله نصب
شد که حجم آب ورودی به سیستم قرر ای سرحي و زیرسارحي را
کنترل ميکرد .به منظور برآورد مقدار تبخیر -تعرق گیا مرجع به روش
پنمن -مانتیث فائو ( )2از فرمول زیر استفاد شد:
)(1
مرجاع ) :Rn ،(mm day

در اینجا :ET0 :تبخیار -تعارق گیاا
تابش خال در سرخ پوشش گیاهي ) :T ،( Mj m day-1متوساط
دمای هوا () :u2 ،(ºCسرعت باد در در ارتفاع  2متری از سارخ زماین
) :∆ ،(m s-1شیب منحني فشار بخار ( :ɣ ،)Kpa ºc-1ضریب رطاوبتي
( :G .)Kpaº c-1شار گرمایي به داخل خااک ):es-ea ،)Mj m-2 day-1
کاهش فشار بخار اشباع ) (KPaميباشد.
عمق ناخال آب آبیاری از معادله  2محاسبه گردید (:)16
()2
در اینجا :Dg :عماق ناخاال آب آبیااری ) :ET0 ،(mmتبخیار-
تعرق گیا مرجع ) :Kc ،(mm day-1ضریب گیاهي :e ،راندمان کاربرد
آب آبیاری
که در این طرح با توجه به کوتا بودن طول لترالها و یکناواختي
توزیع آب راندمان  100درصد در نظر گرفته شاد اسات و در نهایات
حجم آب موردنیاز هر کدام از میکروالیسیمترها از معادلاه  3محاسابه
گردید:
V = Dg × A
()3
-1

-2

تبخیر -تعرق واقعی ذرت )(ETc

تبخیر -تعرق واقعي گیا ذرت با استفاد از بیالن آب خااک و از
طریق معادله  4محاسبه شد:
ETc = P + I – D – R - S
()4

در اینجا =: ETc :تبخیر -تعرق بالقو گیا ذرت در فاصله اناداز
گیری آب خاک در الیسایمتر ) =I .(mmمقادار آب آبیااری ).(mm
 =Rارتفاع بارنادگي ) =D .(mmمقادار آب زهکشاي )= ΔS .(mm
تغییرات رطوبت خاک در الیسایمتر ) (mmکاه از معادلاه  5محاسابه
ميشود:
S = St - St-1
()5
که در آن  Stو  St-1تغییرات رطوبت خاک در زماانهاای  tو t-1
ميباشد.
مقاادار آب زهکااش یااا آب اضااافي از منرقااه ریشااه در
میکروالیسیمترهایي که در آنها سیستم قرر ای اعمال شد بود باه
صورت حجمسنجي از طریق استوانه مدرج انداز گیری شد.
محاسبه تبخیر از سطح خاك )(E

در این پژوهش تبخیر از سرخ خاک با استفاد از میکروالیسایمتر
انداز گیری شد .میکروالیسیمترهای استفاد شاد دارای قرار داخلاي
 40ساانتيمتاار و ارتفاااع  70سااانتيمتاار بودنااد .هنگاااميکاه ایاان
میکروالیسیمترها در درون خاک قرار گرفتناد ،لباه آنهاا حادود یاك
سانتيمتر از سرخ خاک باالتر بود و نیز خاک درون میکروالیسیمترها
نیز حدود  1تا  1/5سانتيمتر زیر لبه قرار گرفت .میکروالیسیمترها با
خاک مشابه داخل میکروالیسیمترهای حاوی کشت ذرت پر شدند و از
تفاضل مقدار آب ورودی و زهکشي شد در باز آبیااری متناساب باا
آبیاری الیسیمترهای ذرت ارتفاع تبخیر در آن باز زماني بدست آماد.
در نهایت از تفاضل مقدار تبخیر -تعرق واقعي و مقدار تبخیر از سارخ
خاک تعرق گیاهي محاسبه گردید.
همچنین در طول دور رشد گیا ذرت عملیات انداز گیری سرخ،
طول ،عر و ضخامت برگ با استفاد از دستگا انداز گیری شاخ
سارخ بارگ ) )LASER Area Meterمادل ( )CI – 202سااخت
کشور آمریکا هر د روز یكبار انداز گیری شد.
تعدادی از متغیرهای هواشناسي در ماا هاای متناساب باا تقاویم
زراعي ذرت از جمله میاانگین دماای حادرکور و حادرقل روزاناه هاوا،
میانگین رطوبت نسبي و میانگین سرعت باد در منرقه در طاول دور
مرالعه در جدول  2ارائه شد است .با توجه به پارامترهای هواشناساي
نشان داد شد که دمای هوا از ما مرداد تا مهار کااهش پیادا کارد و
گرمترین و سردترین مقدار دما به ترتیب در ما مارداد و مهار اتفااق
افتاد .مقدار رطوبت نسبي از ما مرداد تا مهر افزایش پیادا کارد و باه
میانگین مقدار در حدود  %50در ما مهر رسید ،همچنین سرعت باد از
ما مرداد تا شهریور کاهش و از ما شهریور تا مهر افزایش پیدا کرد.
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جدول  -2پارامترهای هواشناسی منطقه مورد آزمایش
Table 2- Climatic parameters of the experimental region

میانگین سرعت باد
)U2avg (m s-1

میانگین رطوبت نسبی
)RHavg (%

میانگین دما
)Tavg (ºC

حدأکثر دما
)Tmax (ºC

حدأقل دما
)Tmin (ºC

5.04

32

28.4

36.5

20.4

4.16

38

25.8

33.5

18.2

4.82

49

17.8

24.7

11.5

نتایج و بحث
تبخیر -تعرق واقعی گیاه ذرت و اجزای آن

تبخیر -تعرق واقعي ذرت در طول کل فصل رشد بارای سیساتم
های آبیاری قرر ای سرحي و زیرسرحي به ترتیب برابار  377/09و
 371/92میليمتر بود (جدول  .)3براساس این نتاایج بیشاترین مقادار
تبخیر -تعارق در سیساتم آبیااری قرار ای سارحي مشااهد شاد.
تحقیقات نشان ميدهد که دامنهی  ETcذرت از مقادار  200تاا 663
میليمتر برای شرایط آب و هوایي مختلف متغیر است ( 20 ،19و .)24

ماه
Month
مرداد
August

شهریور
September

مهر
November

مقایسه نتایج بدست آمد در این تحقیق با نتایج دیگر محققان نشاان
ميدهد که تفاوت در مقدار  ETcدر مناطق مختلف به دلیل تفاوت در
زمان کاشت و شرایط آب و هوایي مختلف و ناوع روشهاای آبیااری
ميتواند متفاوت باشد .مرابق جدول بیشترین تبخیر – تعرق صاورت
گرفته برای هر کدام از روشهای آبیااری در مرحلاه میااني از فصال
رشد به ترتیب با مقادیر برابر  155/53و  153/94برای سیستم آبیاری
قرر ای سرحي و قرر ای زیرسرحي رخ داد است.

جدول  -3عمق آب آبیاری و تبخیر -تعرق واقعی گیاه در دو سیستم آبیاری قطرهای سطحی ) (ETcDIو زیرسطحی )(ETcSDI
)Table 3- Irrigation depth and actual evapotranspiration under surface (ETc DI) and subsurface drip (ETcSDI
irrigation system

عمق آب آبیاری

تبخیر-تعرق قطرهای زیرسطحی

تبخیر-تعرق قطرهای سطحی

مراحل پس ازکشت

)Irrigation depth (mm

)ETc-SDI (mm

)ETc-SDI (mm

Stages after planting

79.71

77.83

79

اولیه

143.41

140.15

142.56

156.72

153.94

155.53

379.86

371.92

377.09

روند تغییرات تبخیر -تعرق واقعي ذرت ،تبخیر از سارخ خااک و
تعرق گیاهي و شاخ سرخ برگ برای روزهای مختلف رشاد تحات
دو روش آبیاری اعمال شد در شکل  2نشاان داد شاد اسات .ایان
نمودارها نشان ميدهد مقدار تبخیر -تعرق و تعرق گیاهي ذرت تحت
دو سیسااتم آبیاااری قراار ای ساارحي ) (DIو قراار ای زیرساارحي
) (SDIاز مرحله اولیه تا مرحله میاني از فصل رشد ذرت روند افزایشي
داشت .به عبارت دیگر با توجه به شاکل  2ابتادای مرحلاه اولیاه کاه
پوشش گیاهي کم است ،این مقدار کوچك ميباشد ،تا  20روز بعاد از
اولین آبیاری و شروع رشد گیا بین  4تا  5میليمتر در روز بود و پس

Initial

توسعه
Development

میاني
Middle

مجموع
Sum

از آن شدت تبخیر -تعرق روند افزایشي داشاته اسات .باهطاوریکاه،
حدوداً  48روز پس از کشت ،حداکور تبخیر و تعرق در سیستم آبیااری
قرر ای سرحي و سیستم آبیاری قرر ای زیرسرحي به ترتیب 9/33
میليمتر بر روز و  9/24میليمتر بر روز گزارش شاد .دلیال آن را ماي
توان اینگونه بیان کرد که با وارد شدن گیا به مرحله توسعه و میاني
از فصل رشد آن شاخ سرخ برگ افزایش پیدا ميکند که افازایش
شاخ سرخ برگ نیز به نوبه خود باعث افزایش تبخیر-تعرق گیاهي
خواهد شد .در روش آبیاری قرر ای زیرسرحي به دلیل اینکه سارخ
خاک مرطوب کمتری با سرخ آزاد هوا در تماس است ،میزان تبخیر از
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سرخ خاک نیز در مقایسه با روش آبیاری قرر ای سرحي کمتر مي-
باشد ،سپس به تدریج روند کاهشي تبخیر -تعرق مشاهد ميشاود .در
مرحله میاني رشد ،حداکور شدت تبخیر -تعرق گیا برای هار کادام از
سیستمهای قرر ای سرحي و زیرسارحي باه ترتیاب  8/19و 8/17

میليمتر بر روز بود ،و پس از آن مجدداً با روند کاهشي آن در  69روز
پس از کشت برای دو سیساتم قرار ای سارحي و زیرسارحي باه
ترتیب به  4/65و  4/12میليمتر بر روز رسید.

الف

ب

a

b

شکل  -2تغییرات تبخیر -تعرق واقعی ،تعرق گیاه و تبخیر از سطح خاک در سیستم آبیاری :الف -قطرهای سطحی و ب -قطرهای زیرسطحی
Figure 2- Variation of actual evapotranspiration, transpiration and soil evaporation in irrigation systems: a - surface drip
)(DI) and b- subsurface drip (SDI

روند تغییرات تعارق گیااهي ذرت در دو سیساتم آبیااری قرار ای
سرحي و زیرسرحي در شکل  2نشان داد که از ابتدای مرحله اولیه تا
مرحله میاني کشت ذرت به تدریج در حال افزایش بود و روند صعودی
را طي کرد است که این افزایش تعرق گیاهي ذرت را مايتاوان ایان
گونه بیان کرد که با سپری شدن هر روز از فصل رشد ذرت بر شااخ و
برگ ذرت افزود شد و شاخ سرخ برگ و پوشش گیاهي بار روی
زمین به اوج رشد خود ميرسد که باا افازایش پوشاش گیااهي تعارق
بیشتری از گیا ذرت صاورت گرفتاه و مااکزیمم مقادار آن در مرحلاه
میاني از فصل رشد رخ ميدهد .حداکور مقادار تعارق گیااهي ذرت باه
ترتیب برابر  7/07و  7/09میليمتر بر روز برای سیستم آبیاری قرر ای
سرحي و قرر ای زیرسرحي است که حدوداً  48روز پاس از کشات
اتفاق افتاد است .همانرور که مشاهد مايشاود تغییارات  ETcذرت
عمدتاَ با تغییرات  Tکنترل شد بود زیارا تبخیار از سارخ خااک یاك
نسبت خیلي کمي از تبخیر -تعرق را در مراحل توسعه و میاني به خاود
اختصاص داد بود و در طول فصل رشد ذرت با افزایش شاخ سرخ
برگ مقدار تبخیر کاهش یافته است ،همچنین در مراحل اولیه و توسعه
رشد گیا مقدار تبخیر -تعرق و تبخیر در روش آبیاری قرر ای سرحي
بیشتر از قرر ای زیرسرحي است ،اما در مرحلاه میااني کاه شااخ
سرخ برگ در دو سیستم آبیاری به حد ماکزیمم خاود مايرساد دیگار
اختالف چنداني در باین اجازای تبخیار-تعارق دو روش آبیااری قابال
مشاهد نیست.
همچنین تغییرات شادت تبخیار از سارخ خااک در دور زمااني

انداز گیری شد در طي فصل رشد ذرت در شکل  2نشاان داد کاه در
دور رشد اولیه ذرت ،شدت تبخیر از سرخ خاک به علات سارخ کام
پوشش گیاهي دراین مرحله باال بود و پس از آن به مرور زمان میزان
تبخیر از سرخ خاک به علت توسعه پوشش گیاهي کاهش یافته است.
در ابتدای رشد گیا که پوشش کامل نباود وسارخ خااک در تمااس
بیشتری با هوا بود میزان تبخیر از سرخ خاک باال مايباشاد ،اماا باه
تدریج با افازایش پوشاش گیااهي ایان نسابت کااهش یافتاه اسات،
بروریکه با کامل شدن پوشش گیا در مهار ماا کمتارین مقادار را
داشته است .بیشترین مقدار تبخیر از سرخ خااک بارای هار کادام از
روشهای آبیاری قرر ای سرحي وزیرسرحي به ترتیب برابر  5/60و
 5/27میليمتر بر روز ،حدود  9روز پاس از کشات در مرحلاه اولیاه از
دور رشد ذرت رخ داد است.
مجموع مقادیر تبخیر -تعرق واقعي ذرت ،تعرق گیاهي ،تبخیر از
سرخ خاک ،نسبت تعرق گیاهي به تبخیار -تعارق واقعاي و نسابت
تبخیر از سرخ خاک به تبخیر -تعارق واقعاي بارای مراحال اولیاه،
توسعه و میاني از فصل رشد ذرت دو سیستم آبیاری قرر ای سرحي
و زیرسرحي به ترتیب در جدول  4ارائه شد است .نتاایج جادول 4
نشان ميدهد کل مقدار تعرق گیاهي در هر کدام از دور های اولیاه،
توسعه و میاني از فصل رشد در سیستم آبیاری قرر ای سارحي باه
ترتیب برابر  76/82 ،5/88و  118/21میليمتر بار روز و در سیساتم
آبیاری قرار ای زیرسارحي باه ترتیاب برابار باا  81/31 ،12/78و
 118/95میليمتر بر روز بود که برور کلي در هر کدام از سیستمهای

ارزیابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری

قرر ای سرحي و زیرسرحي به ترتیب  200/91و  213/04میليمتر
از کل مقدار تبخیر -تعرق گیا ذرت به تعرق گیاهي اختصااص داد
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شد.

جدول  -4نسبت تبخیر از سطح خاک و تعرق گیاهی ذرت به تبخیر -تعرق واقعی در سیستمهای قطرهای سطحی و زیرسطحی
Table 4- Ratio of soil evaporation and corn transpiration to evapotranspiration in surface drip (DI) and subsurface drip
(SDI) irrigation systems

مجموع نسبت تبخیر

مجموع نسبت تعرق

مجموع

مجموع

مجموع تبخیر-

به تبخیر-تعرق

به تبخیر-تعرق

تعرق

تبخیر

تعرق

)∑E/ETc (%

)∑T/ETc (%

)∑T (mm

)∑E (mm

)∑ETc (mm

93.72

7.54

5.88

73.02

77.91

46.10

53.88

76.82

65.73

142.57

23.99

76

118.21

37.32

155.53

83.50

16.42

12.78

65

77.84

41.97

58.01

81.31

58.83

140.16

22.72

77.27

118.95

34.98

153.94

همچنین نتایج جدول  4نشان داد که در مرحله اولیاهی رشاد ،در
هر کدام از سیستمهای آبیااری قرار ای سارحي و زیرسارحي باه
ترتیب  93و  83درصد تبخیر -تعرق کل صرف تبخیر از سرخ خااک
شد است ،که مینیمم مقدار کل سهم تبخیر به تبخیر -تعرق کل باه
ترتیب برابر  37و  34میليمتر در سیستمهای آبیاری قرر ای سرحي
و زیرسرحي در مرحله میااني اتفااق افتااد .در نهایات از کال مقادار
تبخیر -تعرق گیاهي به ترتیب 176/02و  158/81میليمتر در سیستم
آبیاری قرار ای سارحي و زیرسارحي باه تبخیار از سارخ خااک
اختصاص یافت .از نتایج جدول  5نیز مشاهد ميشاود کاه بیشاترین
سهم تبخیر -تعرق کل گیا ذرت در هر کدام از سیساتمهاای آبیااری
قرر ای سرحي و زیرسرحي به تبخیر از سرخ خاک در مرحله اولیاه

مراحل فصل رشد

سیستم آبیاری

Growth season
stages

Irrigation
system

اولیه
Innitial

قرر ای سرحي

توسعه

Surface drip
)(DI

Advance

میاني
Middle

اولیه
Innitial

قرر ای زیرسرحي

Advance

Subsurface drip
)(SDI

توسعه
میاني
Middle

از فصل رشد و تعرق گیااهي ذرت در مرحلاه میااني رشاد اختصااص
داشت .بررسي مقادیر تبخیر -تعرق ،تبخیر از سرخ خاک و همینطور
تعرق در دو سیستم آبیاری در مراحل اولیه رشد نشان ميدهد ،تبخیر-
تعارق کال و تبخیار از سارخ خااک در سیساتم آبیااری قرار ای
زیرسرحي کمتر از سیستم سارحي اسات ،بناابراین مقادار تعارق در
سیستم زیرسرحي بیشتر از سیستم سارحي خواهاد بودکاه باا نتاایج
تحقیقات اسفندیاری و همکاران ( )8همخواني دارد.
همچنین در طول انجام تحقیق مقدار عملکارد خشاك ) (Ydryو
عملکرد تر ) (Ywetگیا و نیز برخاي از پارامترهاای گیااهي از جملاه
شاخ سرخ برگ ) ،(LAIارتفاع بوته ) (Hو نیز قرر بوته گیا )(D
نیز تا مرحله برداشت گیا انداز گیری شد (جدول .)5

جدول  -5عملکرد بیولوژیکی (خشک و تر) و پارامترهای گیاهی ذرت در سیستم قطرهای سطحی و زیرسطحی
Table 5- Dry and wet biological yield and plant characteristics of corn in surface drip (DI) and
subsurface drip (SDI) irrigations

پارامترهای گیاهی

عملکرد

Plant characteristics

Yield

قطر

ارتفاع

)D (cm

)H (cm

2.76

169.24

3.42

2.90

179.33

3.70

 LAIشاخص سطح برگ

سیستمهای آبیاری

عملکرد تر

عملکرد خشک

)Ywet (ton ha-1

)Ydry (ton ha-1

58.54

23.19

76.64

26.53

Irrigation Systems

قرر ای سرحي
)Surface drip (DI

قرر ای زیرسرحي
)Subsurface drip (SDI

ارزیابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری

نتایج ارائه شد در جدول  5نشان داد که سیستم آبیاری قرار ای
زیرسرحي دارای مقادیر عملکرد بیولوژیك باالتر و همچناین مقاادیر
باالتری در پارامترهای گیاهي نسبت به سیستم قرر ای سرحي باود.
دلیل این امر را ميتوان آن دانست که آبیاری قرر ای زیرسارحي باه
دلیل کاهش تبخیر ،کنترل بهتر علفهای هرز و رساندن مساتقیم آب
به منرقه توسعه ریشه نقش بسزایي در افزایش عملکرد ذرت دارد.
ارتباط بین تعرق و تبخیرر بره تبخیرر -تعررق ) (T/ETcو
شاخص سطح برگ )(LAI

در شکل  3و  4به ترتیب روند تغییرات تعرق باه تبخیار– تعارق
) (T/ETcو روند تغییرات تبخیر به تبخیر– تعرق ) (E/ETcو شاخ
سرخ برگ ( )LAIبارای گیاا ذرت در دو سیساتم آبیااری قرار ای
سرحي و زیرسرحي ارائه شد است .شاکل  3نشاان مايدهاد کاه
نسبت بین  T/ETcبا پوشش گیاهي و شااخ سارخ بارگ ارتباا
خیلي نزدیکي دارد .مقادیر  T/ETcاز صفرتا حادود  90درصاد متغیار
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بود .باتوجه به شکل مشاهد ميشود که زماني کاه  LAIکاوچکتر از
مقدار  3بود نسبت  T/ETcافزایش چشمگیری داشت و پس از آن باا
یك نسبت خیلي کمي در زمااني کاه  LAIبزرگتار از  3اسات روناد
افزایشي داشته است .در این پژوهش  T/ETcبه عنوان تابعي از LAI
با یك تابع پلينومیال به صورت زیر ارائه شد:
2
Y = 9.324 X + 53.32 X +7.617
()6
2
R = 0.951
قرر ای سرحي
2
Y = 9.899 X + 54.49 X +13.42
()7
2
R = 0.894
قرر ای زیرسرحي
معادالت  6و  7با ضرایب تعیین ) (R2باال نشاان مايدهناد کاه
تعرق به عنوان تابعي از پوشش گیاهي و شاخ سرخ بارگ مرارح
است .تعدادی از مرالعات نشان دادناد کاه اغلاب هنگااميکاه LAI
بیشتر از  3بود تغییرات تعرق با افزایش  LAIروند افزایشي کنادی را
دنبال ميکند که باا نتاایج تحقیقاات ریتچاي و برنات ( ، )22بارن و
همکاران ( )3و کریستنسن ( )17مرابقت دارد.

الف

ب

a

b

شکل  -3ارتباط بین نسبت تعرق گیاهی به تبخیر– تعرق و شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری :الف -قطرهای سطحی و ب -قطرهای
زیرسطحی
Figure 3- Relationship between ratio of transpiration to evapotranspiration and leaf area index in a: surface drip (DI) and b:
subsurface drip (SDI) irrigation system

الف

ب

a

b

شکل  -4ارتباط بین نسبت تبخیر از سطح خاک به تبخیر– تعرق و شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری :الف -قطرهای سطحی و ب -قطرهای
زیرسطحی
Figure 4- Relationship between ratio of evaporation toevapotranspiration and leaf area index ina: surface drip (DI) and b:
subsurface drip (SDI) irrigation systems

ارزیابی تبخیر -تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری

بعالو  E/ETcنیز به عنوان تابعي از  LAIبا یك تابع پلينومیال
به صورت زیر ارائه شد:
2
Y = 11.97 X + 65.94 X +104.3
()8
2
R = 0.974
قرر ای سرحي
2
Y = 8.153 X + 6.26 X +78.71
()9
2
R = 0.882
قرر ای زیرسرحي
معادالت  8و  9با ضرایب تعیین ) (R2باال نشانگر این اسات کاه
تبخیر از سرخ خاک به عنوان تابعي از پوشش گیاهي و شاخ سرخ
برگ بود .با توجه به نماودار شاکل  4مشااهد مايشاود کاه اغلاب
هنگاميکه  LAIکمتر از مقدار  3بود تغییرات تبخیر با افازایش LAI
روند کاهشي سریعي را دنبال ميکند و پس از آن با یك نسبت خیلاي
کمي در زماني که  LAIبزرگتر از  3است روناد کاهشاي را همچناان
طي کرد است .همانرور که نمودار نشان مايدهاد نسابت تبخیار از
سرخ خاک به تبخیر -تعرق گیا در برابر تغییرات شاخ سرخ برگ
نسبت عکس دارند یعني افزایش  LAIباعث کاهش  E/ETcميشود.
نتایج ارائه شد و روابط پیشنهادی ميتواند به بر آورد بهتار آب ماورد
نیاز محصول و برنامهریزی دقیق آبیااری در طاول کال فصال رشاد
محصول کمك کند ولي باید در مکانهای دیگر تحت خاک و شرایط
آب و هوایي متفاوت مورد آزمایش قرار گیرد.

نتیجهگیری
نتایج تحقیقات در منرقه موردمرالعه نشان ميدهد که مقدار کل
 ETcبرای ذرت در منرقه مورد مرالعه برای سیستم آبیاری قرر ای
سرحي و زیرسرحي به ترتیب  377/09و  371/92میليمتار بدسات
آمد .ماکزیمم  ETcو  Tبرای هر دو سیستم آبیاری قرر ای سرحي و
زیرسرحي در زمان  48روز پس از کشات در مرحلاه میااني از فصال
رشد گیا ذرت رخ داد .از کل مقدار تبخیر -تعرق ساهم هار کادام از
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اجزاء تعرق گیاهي و تبخیر از سرخ خاک در طول دور رشد به ترتیب
 200/81و  176/02برای سیستم آبیاری قرار ای سارحي قرار ای
سرحي و  213/04و 158/81برای سیستم قرر ای زیرسرحي بدست
آماد .براور کلاي در هار کادام از سیساتمهاای قرار ای سارحي و
زیرسارحي بااه ترتیاب  200/91و  213/04میلاايمتار از کاال مقاادار
تبخیر -تعرق کل گیاا ذرت باه تعارق گیااهي اختصااص داد شاد.
همچنین در مرحله اولیهی رشد ،در هر کادام از سیساتمهاای آبیااری
قرر ای سرحي و زیرسرحي به ترتیب تقریباً حدود  93و  83درصاد
تبخیر -تعرق کل صرف تبخیر از سرخ خاک شد است ،کاه مینایمم
مقدار کل سهم تبخیر به تبخیر -تعرق کل به ترتیاب برابار  37و 34
میليمتر در سیستمهاای آبیااری قرار ای سارحي و زیرسارحي در
مرحله میاني اتفاق افتاد .در نهایت از کل مقادار تبخیار -تعارق کال
گیاهي به ترتیب 176/02و  158/81میليمتر در سیستم آبیاری قرار
ای زسرحي و زیرسرحي به تبخیر از سرخ خاک اختصاص یافت .باا
توجه به نتایج بدست آمد در این تحقیق مشخ شد کاه بیشاترین
مقدار تبخیر از سرخ خاک در هار دو سیساتم آبیااری باه ترتیاب در
مرحله اولیه رشد صورت گرفت .بیشترین مقدار تعرق گیاهي نیز برای
هر کدام از سیستمهای قرر ای سرحي و زیرسرحي در مرحله میاني
از فصل رشد زماني که شاخ سرخ برگ گیاا باه مقادار مااکزیمم
خود رسید بود رخ داد .با توجه به نتایج بدست آمد از تحقیق حاضار
سیستم آبیاری قرر ای زیرسارحي در مقایساه باا سیساتم قرار ای
سرحي دارای مقادار تبخیار از سارخ خااک کمتار و تعارق گیااهي
بیشتری بود است .همچنین ارزیابي عملکارد گیاا و اجازای آن نیاز
نشان داد که آبیاری قرر ای زیرسرحي به دلیل کاهش تبخیر ،کنترل
بهتر علفهای هرز و رساندن مستقیم آب به منرقه توسعه ریشه نقش
بسزایي در افزایش عملکرد داشت.
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Introduction: Partitioning of evapotranspiration (ET) into evaporation from the soil (E) and transpiration
through the stomata of plants (T) is important in order to assess biomass production and the allocation of
increasingly scarce water resources. Generally, T is the desired component with the water being used to enhance
plant productivity; whereas, E is considered a source of water loss or inefficiency, and is the basis of the
management and organization of water resources. The present investigation was carried out with the objectives
evaluation of corn evapotranspiration and its components and relationship between leaf area index and
components in surface and subsurface drip irrigation systems.
Materials and Methods: The pilot farm were located in the water and soil department of the ministry of
agriculture in Karaj, Iran (latitude of 51°38 ˊN and longitude of 35°21ˊ W, 1312.5 m above sea level). For
implementation project was placed 8 volume micro-lysimeters in the soil, which were filled with soil excavated
from the study site. The soil inside of micro-lysimeter and the soil of the surrounding study had the same
physical-chemical characteristics. The corn was irrigated with surface drip (DI) and subsurface drip irrigation
(SDI) system, that was installed just prior to planting in 2014 in a field that was planted to sprinkler-irrigated
corn. Daily crop actual evapotranspiration (ETc) of each micro-lysimeter was calculated by applying the water
balance method and soil evaporation was measured with micro-lysimeters. Finally, plant transpiration was
calculated from difference between the actual evapotranspiration value and amount of evaporation from the soil
surface. Leaf area index (LAI), was measured, and it was measured with the electronic leaf area-meter, CI – 202
seven times during the growing season. This method provides an indication of the plant growth.
Results and Discussion: The obtained results indicated that actual corn evapotranspiration was 377 and
371.92 mm for surface drip and subsurface drip irrigation systems, respectively. The value of corn
evapotranspiration under surface drip and subsurface drip irrigation increased from initial, to middle season
stages. The maximum daily values of ET c occurred on 48 days after planting in middle season stages. The total
value of transpiration plant was 5.88, 76.82 and 118.21 mmd -1 for surface drip irrigation system and 12.78, 81.31
and 118.95 mmd-1 for subsurface drip irrigation system in the initial, advance, and middle season stages,
respectively. Sum evaporation from the soil surface and crop transpiration was 200.81 and 176.02 mm for
surface drip irrigation system and 213.04 and 158.81 mm for subsurface drip irrigation system. So, amount of
evaporation from the soil surface was 73.02, 65.73 and 37.32 mm for surface drip irrigation system and 65,
58.83 and 34.98 mm for subsurface drip irrigation system in the initial, advance, and middle season stages,
respectively. In surface drip and subsurface drip irrigation was allocated approximately 93 and 83 percent of
evapotranspiration to evaporation from the soil surface respectively. The minimum daily values of E/ET c were
37 and 34 mm for surface drip and subsurface drip irrigation systems respectively, and occurred in middle
season stages. Amount of transpiration was 5.88, 76.82 and 118.21 mm for surface drip irrigation system 12.78,
81.31 and 118.95 mm for subsurface drip irrigation for the initial, advance and middle season stages,
respectively. The relationship between T/ET c and LAI was fitted to a polynomial equation with significant
correlation coefficients, R2 = 0.95 and 0.89 for surface drip and subsurface drip irrigation systems, respectively.
T/ETc started from 0 at sowing, and reached to its maximum at the middle growth stage or when LAI reached to
about 3.0. Also, the relationship between E/ET c and LAI was fitted to a polynomial equation with significant
correlation coefficients, R2 = 0.97 and 0.88 for surface drip and subsurface drip irrigation systems respectively,
and reached to its minimum at the middle growth stage. Also the results showed that subsurface drip irrigation
systems have higher biological yield and higher values for plant parameters in compared to surface drip
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irrigation system that it shows subsurface drip irrigation system due to evaporation reduction, better weed
control and direct transport of water to the developmental zone has a significant role in increasing corn yield.
Conclusion: The results of this study indicated that soil evaporation losses in subsurface drip irrigation
system had lower than surface drip irrigation system. Also, had higher transpiration in the growth season. This
could perform important role on yield of crop. These results should help the precise planning and efficient
management of irrigation for these crops in this region.
Keywords: Corn, Micro Lysimeter, Partitioning, Soil evaporation, Transpiration
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پیشبینی جریان رودخانه کشکان با استفاده از ترکیب روشهای شبکه عصبی مصنوعی ،آنالیز
موجک و  -Kنزدیکترین همسایه
داریوش یاراحمدی -1حمید

میرهاشمی*2
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چکیده
پیشبینی دقیق هیدرولوژی و منابع آب میتواند اطالعاتی مفیدی برای برنامهریزی شهری ،آمایش زمین ،طراحی پروژههای شهری و مدیریت منابع
آب ارائه دهد .در این مطالعه با در نظر گرفتن اهمیت قابل توجهی که رودخانه کشکان در تأمین بخش مهمی از آب رودخانه کرخه و مشرروب اراختن
زمینهای کشاورزی ااتان لراتان دارد مدل پیشبینی اری زمانی جریان این رودخانه با ااتفاده از روشهرای  -Kنزدیر تررین همارایه ،)K-NN
شبکه عصبی مصنوعی  )ANNو ترکیب آنالیز موج  ) WTاجرا شد .در این خصوص ابتدا با ااتفاده از نمایه هرات ،حافظه اری زمانی رودخانه یاد
شده به مقدار  0/6به دات آمد که نشان از حافظه بلندمدت و رفتار دینامیکی ایگنال اری زمانی آن داشت .در ادامه با در نظرر گررفتن اینکره ارری
زمانی جریان رودخانه تابعی از اریهای زمانی با تأخیر  10-7-5-3-1و  15روز اات .فرآیند مدل اازی ایگنال رواناب با ااتفاده از دو روش K-NN
و  ANNانجام گرفت .در گامی دیگر اری زمانی ایگنال رواناب با ااتفاده از موج مرادر میرر ،بره  4زیرر اریگنال تجزیره شرد کره برا اتخرا ایرن
زیرایگنالها به جای ایگنال اصلی ،مدلهای ترکیبی  K-NN-WTو  ANN-WTجهت شبیه اازی رواناب اجرا شردند .نترایح حاصرل از ارنجههرای
کارایی عملکرد مدل نشان دادند که مدل  K-NNبا خطای  4/6درصد و ضریب همباتگی  0/9از عملکرد مناابترری ناربت بره شربکه عصربی کره
متحمل خطاهای نامتقارنی شده بود برخوردار اات .از اوی با ترکیب آنالیز موج عملکرد هر دو مدل بهبود پیدا کرد که در این خصوص مدل ANN-
 WTبا خطای  1/2درصد و ضریب همباتگی  0/989شبیهاازی دقیقتری را نابت به اه مدل دیگر انجام داد.
واژههای کلیدی :رودخانه کشکان ،ایگنال اری زمانی ،موج
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پیشبینی و مدلاازی جریان رودخانه ،گامی ااااری در راارتای
برنامهریزی ،طراحی و بهرهبرداری از ایاتم منابع آب  )18و مدیریت
ماائل منوط به آن همچون خش ارالی و اریالبهرای مخررب در
حوضههای آبریز اات )24؛ زیرا کمبود و مرازاد جریران رودخانره بره
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عوارض کوهاتانی و دشتی هاتند و همچنین از کاربریهای پیچیده
و ااده برخوردارند ،عملی بغرنح بوده ،چراکره جریرانهرای معمرول و
حدی رودخانه در هر بخرش از ایرن حوضرههرای واریع ،وابارته بره
متغیرهای زیادی هاتند که وزن و نوع هرر یر از ایرن متغیرهرا در
بخشهای مختلف حوضه از مقادیر متفاوتی برخوردار اات .از ارویی،
به ابب پیچیدگی و عدم دانش کرافی در مرورد فرآینردهای فیزیکری
چرخه هیدرولوژی و عدم توانایی در دخالت دادن تمام متغیرهای مؤثر
در مقدار جریان رودخانه ،بره نظرر مریرارد کره اراخت مردلهرای
پیش بینی مراوم با درجه دقت بایار باال ،بای دشوار خواهرد برود .از
ایررن گتشررته ،اارراس بارریاری از تصررمیمگیررریهررا در فرآینرردهای
هیدرولوژیکی و تصمیمات بهرهبرداری از منابع آب بر پایهی پیشبینی
و تحلیل اریهای زمانی اات .بهعنوان نمونه ،بهرهبرداری در زمران
واقعی از مخازن ادها نیازمند آگاهی از آورد جریان ورودی به مخرزن
در آینده بوده که این پرواه بهوایله پیشبینی ارری زمرانی جریران
رودخانه امکانپتیر اات  .)10به عبارتی مدلاازی اریهای زمانی

1562

نشریه آب و خاك ،جلد  ،31شماره  ،6بهمن  -اسفند 1396

بهمنظور تولید داده و پیشبینی متغیرهای هیدرولوژیکی ،ی گام مهم
در طراحی و تحلیل حااایت منابع آب اات  .)19چنانکره باریار از
فعالیتهای مرتبط با برنامهریزی و اجرای مؤلفههای ایاتم منابع آب
نیازمند پیشبینی رخدادهای آینده اارت  )12ترا برر ایرن ااراس برا
مدیریت خش االی و ایالب ،خاارات ناشی از آنها تا حرد ممکرن
کمینه شود  .)22در این رااتا ،پرووهشهرای گارتردهای برهمنظرور
مدل اازی و پیش بینی جریان رودخانره در قالرب مردلهرای آمراری،
تجربی ،احتماالتی و اخیراً هوش مصنوعی صورت گرفته که عمده این
پووهشها در رااتای کراهش عردم قطعیرت و خطرای پریشبینری و
همچنین ارزیابی میزان کارایی روشهای اتخا شده بودهاند.
انیس حاینی و اکر مشق  )3بهمنظور پیشبینی رواناب رودخانه
کشکان از منظر نظریه آشوب ابتدا با اارتفاده از روشهرای میرانگین
اطالعات متقابل الزم به کر اات که این روش زمان ترأخیر  15روز
را بهعنوان زمان بهینه تشخیص داد) و نزدی ترین هماایگان کا ب،
فضای فاز را بازاازی نموده و آنگاه برا اارتفاده از بدعرد همبارتگی و
توان لیاپانوف به ترتیب بدعد فراکتالی جرا ب ایارتم و حاااریت بره
شرایط اولیه را تخمین زدند .براین اااس شرایط ی ایاتم آشوبناک
را در اری زمانی دبی کشکان شنااایی کردند که در ادامه با اارتفاده
از روش تقریب محلی در فضای فاز ،فرآیند پریشبینری روانراب را برا
ضریب همباتگی  0/88و جتر میانگین مربعرات خطرای  33/14مترر
مکعب در ثانیه انجام دادند .شفائی و همکاران  )22با تجزیه اریگنال
اری زمانی جریان روزانه رودخانه آجریچرای بره  11زیرر ارری برا
ااتفاده از دو تابع موج مادر هار و میر ،مدل پیشبینری موجر ر
شبکه عصبی مصنوعی را برای جریان روزانه این رودخانه بنا نهادند .با
مقایاه نتایح حاصل از تجزیه دو تابع موج مرادر یراد شرده نتیجره
گرفتند که ترابع موجر مرادر میرر دارای قابلیرت بهترری در تجزیره
ایگنال اری زمانی بوده؛ همچنین مدل ترکیبی مروجکی ر عصربی
نابت به مدل شبکه عصبی از ضریب دقت باالتری برخروردار اارت.
عبداللهی اادآبادی و همکاران  )1بهمنظرور ارائره مردل پریشبینری
رواناب روزانه رودخانه حوضه آبخیز بهشتآباد بر اااس افرقهرای ،1
 3 ،2و  7روز تأخیر زمانی ،از اه روش موج متقاطع ،شبکه عصبی
مصنوعی و موج ر شبکه عصبی مصنوعی ااتفاده کردنرد .مقایاره
نتایح مترتب بر عملکرد این اه روش حراکی از دقرت مردل ترکیبری
موجکی ر عصبی در قیاس با دو مدل دیگر بود .همچنین دقرت مردل
موج متقاطع تنها در تأخیر زمانی  1روز ،بهتر از مدل شبکه عصربی
بود .ثرانیخرانی و همکراران  )21برا اارتفاده از روشهرای ،K-NN
ماشین بردار پشتیبان و فازی ر عصبی تطبیقی به مدلارازی جریران
ماهانه رودخانه باراندوزچای پرداختند .نتایح این مطالعه نشران داد کره
بهرغم آنکه هر اه روش مورد ااتفاده ،مقدار دبی بیشرینه را کمترر از
مقدار مشاهداتی برآورد میکنند با ایرنحرال ،ماشرین برردار پشرتیبان
عملکرد بهتری نابت به دو روش دیگر در تخمین مقدار دبی بیشرینه

نشان میدهد .کناس 1و همکاران  )5با تجزیه ایگنال ارری زمرانی
رواناب حوضه تیراو واقع در ااردینا ،ایتالیا) برا اارتفاده از تبردیالت
موج پیواته و گااته و مدل اازی رواناب از طریق شبکه عصربی
مصنوعی ر موج نتیجه گرفتند کره تجزیره برا اارتفاده از موجر
گااته ،رفتار هیدرولوژیکی جریان رودخانره را دقیرق ترر پریشبینری
میکند .پرامیناک و پاندا )20 2با اتخا  5الگرو برا زمرانهرای ترأخیر
متفاوت از رودخانه ماهندی در هندواتان بهعنوان ورودی روشهرای
شبکه عصبی و نروفازی  )ANFISدریافتند که روانراب شربیهارازی
شده تواط مدل نروفازی دارای تطابق بهتری برا روانراب مشراهداتی
نابت به مورد شبکه عصبی اات .وئو و چرائو )24 3برا مردلارازی
جریان ماهانه چندین رودخانه در کشور چین نشان دادند که روش K-
 NNدر پیشبینی جریان رودخانه از کارایی منااربتترری ناربت بره
روش آریما و شبکه عصبی برخوردار اات .یانگ 4و همکاران  )29برا
ترکیب مدل  HEC-HMSبا مردل هرای نروفرازی  )ANFISو نررو
ژنتی  )GANNدر طی رخداد پدیده تیفرون در حوضره النونرگ در
جنوب تایوان نشان دادند کره شربیهارازیهرای ایجراد شرده توارط
مدلهای ترکیبی  HEC- HMS- GANNو HEC-HMS-ANFIS
قادرند دقت پیشبینری را برهطرور قابرل تروجهی بهبرود ببخشرند .در
صورتیکره مردل  HEC-HMSبره تنهرای قرادر نیارت پریشبینری
رضایت بخشی از رواناب ااعتی حوضه در طی رخداد تیفون بره عمرل
آورد.
در این رااتا با توجه بره اهمیتری کره مقردار جریران رودخانره و
نواانهای کوتاهمدت و بلندمدت آن در ابعاد مختلف زندگی بشر ایفرا
میکند ،داناتن رفتار و عملکررد آن ضررورت دارد .چراکره برا کشرف
دینامی رفتار آن می توان به چگونگی عملکرد آن در آینده پری بررد؛
بنابراین هدف از انجرام ایرن مطالعره کشرف و شربیهارازی عملکررد
رودخانه کشکان با ااتفاده از روشهای آمراری و هوشرمند اارت ترا
بتوان با ارائه مدلهایی با عدم قطعیت کمتر گامی در راارتای بهبرود
برنامهریزیهای مبتنی بر جریان این رودخانه برداشت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز رودخانه کشکان با واعت  9502/7کیلومتر مربرع در
ناحیه جنوب غربی ایران واقع شده اات .گارتره جغرافیرایی آن برین
مختصات  33درجه و  8دقیقه تا  34درجه و  2دقیقه عرض شرمالی و
 47درجه و  12دقیقه تا  48درجه و  59دقیقه طول شررقی قررار دارد.
1- Cannas
2- Pramanik and Panda
3-Wu and Chau
4- Young
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این حوضه بخش مهمی از ارشاخههرای پررآب رودخانره کشرکان را
تشکیل میدهد ،بهطوریکه حدود  %33از خاک اارتان لرارتان را در
برمیگیرد .در تقایم بندی کلی هیدرولوژیکی ایران ،بخشی از حوضره
آبریز خلیح فارس به شرمار مریرود .ایرن حوضره  %18/5از ماراحت
حوضه آبریز بزرگ کرخه را شامل میشود.
برای رهیافت به این مطالعه ،اری دادههای دبی روزانه ایارتگاه
کشکان ر پلدختر واقع در پایراب رودخانره کشرکان) در برازه زمرانی
 1393-1370بررهعنرروان ورودی اولیرره مررورد ااررتفاده قرررار گرفتنررد.
روشهای بکار گرفته شده در این مطالعه مبتنری برر برراری حافظره
اری زمانی رواناب ،مدل اازی اری زمانی با ااتفاده از روش آماری
 -Kنزدی ترین هماایه  ،)K-NNشبکه عصبی مصرنوعی ،ترکیرب
موج  K-NN -و ترکیرب عصربی ر موجر اارت کره در ادامره
مفاهیم تئوریکی و چگونگی کاربرد این رویکردها شرح داده میشود.
اااس بایاری از تصمیمگیریها در فرآینردهای هیردرولوژیکی و
تصمیمات بهرهبرداری از منابع آب مبتنی بر پیشبینی و تحلیل ارری
زمانی اات .از اویی در فرآیند مدلاازی و پیشبینری ،برراری ایرن
مورد که آیا اری زمانی دارای حافظه بلندمدت اارت ،ضررورت دارد؛
زیرا ی اری زمانی در صورتی از قابلیت پیشبینری برخروردار اارت
که دارای حافظه بلندمدت باشد .این تفکر مبتنی بر آن اات که آیا در
اری زمانی در داترس ،تمرامی پدیردههرای حردی قابرل انتظرار ر
داده اند  .)10در اری های زمانی هیدرولوژیکی مثل رواناب) حافظره
بلندمدت موجب واباتگی مقدار رواناب با مقادیر قبلی در گتشته شرده
که این نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیشبینری در ارری زمرانی
اات.
1
هرات بامطالعه تراز آبی رودخانه نیل ،آزمرونی را بررای برراری
حافظه بلندمدت ارائه داد  )9که این بهعنوان نمایه هرات محاوب
می شود .مراحل انجام این آزمون که در مطالعه حاضر بهعنوان ابزاری
جهت بررای حافظه بلندمدت اری زمانی روانراب رودخانره کشرکان
مورد ااتفاده قرار گرفته به شرح یل اات .با اتخا ی اری زمرانی
رواناب با  x  x 1 , x 2 ..., x nابتدا مقیراس دادههرا برا اارتفاده از
رابطه  1نرمال شد.
)1
k  1, 2,...., n z k   x k  x m 
که در آن  x kمقدار رواناب روزانه x m ،میانگین ارری زمرانی
رواناب و  z kمقدار رواناب نرمال شرده اارت .در مرحلره بعرد ارری
زمانی تجمعی رواناب محاابه شد رابطه .)2
i

)2

Y i  Zk

نظر به اینکه میانگین  Zصفر اات ،آخررین مقردار

k 1

 Yیعنری Yn

1- Hurst
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همواره صفر خواهد بود؛ بنابراین دامنه تعدیلشده برابر خواهد بود با:
)3
R n  max Y 1 ,...,Yn   min Y 1 ,...,Y n 
ازآنجای که میانگین  Yصفر اات ،بیشینه آن همواره بزرگتر یرا
مااوی صفر و کمینه آن کوچر ترر یرا ماراوی صرفر خواهرد برود؛
بنابراین دامنه تعدیلشده همیشه غیر منفی اات .هرات با ااتفاده از
قائده نصف در آمار رابطه  4را تعریف کرد:
)4
R 
H
   a.n
 S n
که در این رابطه R ،دامنه تغییرات S،انحراف معیار اری زمرانی،
 aعدد ثابت n ،تعداد مشاهدهها و  Hنمای هرات اات .این رابطه را
میتوان بهصورت رابطه  5نیز نوشت
R 
)5
log    log a  H log  n 
 S n
در این رااتا با رام ارمت چرر رابطره  5در مقابرل ، log  n 

نمای هرات برآورد شد .برحاب یافتههای هرات ،اگر مقردار نمرای
هرات برابر با  0/5شد ،بر ی فرآیند ماتقل نرمال داللت دارد .اگرر
بین  0/5و  1قررار گرفرت برر یر ارری زمرانی دوامدار برا حافظره
بلندمدت داللت دارد که این بهنوبه خود نشاندهنده ااختار غیرخطری
اری زمانی نیز اات .درنهایت اگر نمای هرات مثبت و کمتر از 0/5
شد ،نشان از بیدوام بودن اری زمانی دارد.
وجود حافظه بلندمدت ارری زمرانی روانراب نشران از دینرامیکی
بودن این اری دارد بدین عنوان که حالت کنونی این اری واباته به
حالتهای گتشته آن اات؛ بنابراین زمانهای تأخیر  10 ،7 ،5 ،3 ،1و
 15روز قبل برای رواناب محااربه کره بردین ترتیرب میرزان روانراب
بهعنوان تابعی از این اریهای زمرانی قلمرداد شردند .در مردلهرای
پیشبینی اریهرای زمرانی ،ارمت راارت ترابع روانراب رابطره )6
به عنوان ورودی و اری زمانی امت چر بهعنوان اری زمانی هدف
محاوب میشوند.
)6

Q t  1 ,Q t  3 ,Q t  5 , 
Q t   f 
Q t  7  ,Q t  10  ,Q t  15 



الگوریتم انجام پیشبینی با استفاده از K-NN

روش - Kنزدی ر ترررین هماررایه از معررروفترررین روشهررای
رگرایون ناپارامتری اات .در این روش تابع توزیع مقادیر پیشبینی با
ااتفاده از توزیع ناپارامتری تابع کرنل به دات میآید .این مدل بدین
عنوان تدوین یافته که هرگاه شرایطی مشابه شرایط تاریخی مشراهده
شده در زمان حال به وقوع پیوات ،شرایط محتمرل در آینرده مشرابه
شرایطی خواهد بود که در آن تاریخ ر داده اات .مبنای مورد ااتفاده
در این روش بره ایرن ترتیرب اارت کره برا انردازهگیرری و مشراهده
متغیرهای ماتقل در زمان واقعی ،مدل به جاتجوی حالتهای مشابه
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به حالت فعلی در اریهای تاریخی میپردازد .وقرایعی کره در ارری
تاریخی بعد از این حالتها پیش آمدهاند میتوانند بهعنوان گزینههرای
محتمل در شرایط فعلی نیز در نظر گرفته شوند .احتمال رخداد هر ی
از این حالتها در شرایط کنونی باتگی به شرباهت برردار مشراهداتی
متغیرهای ماتقل فعلی با بردار ماتقل مشاهداتی در ارری تراریخی
دارد  4و  .)10الگوریتم انجام پیشبینی با ااتفاده از  K-NNبه شرح
یل اات .متغیرهای مشاهداتی در زمان واقعی را میتوان برهصرورت
برداری به شکل زیر نشان داد:
)7
X r  x 1r , x 2r ,..., x nr 
در این رابطه  x nrمبین متغیر ماتقل مشاهدهشده nاُم در زمران

واقعی  )rاات .چنین بررداری برا متغیرهرای مارتقل مشراهده شرده
تاریخی به شکل زیر مقایاه میشود:
)8
X r  x 1r , x 2r ,..., x nr 
در این بردار  n ، x ntاُمین متغیر ماتقل مشاهده
در دوره مشاهده اطالعات اات .به ازای هر ی از بردارهای تاریخی
نشان داده شده در فوق ی مقدار مشراهداتی وابارته بره ایرن برردار
تحت عنوان  Dtوجود دارد .شکل  1شماتیکی از نحوه در نظر گررفتن
این متغیرها در ی اری تاریخی را نشان میدهد .با توجره بره ایرن
شکل برای پیشبینی مقادیر اوج جریان  )Dاز جریان مشراهده شرده
در  3بازه زمانی قبل  )Xااتفاده میشود.
شده در زمان t

شکل  -1شماتیک تعریف متغیرها در الگوریتم K-NN
Figure 1- Schematic definition of variables in the K-NN algorithm

تعداد اه متغیر ماتقل برای پیشبینی و  3نزدی ترین هماایه
برای  Drمنظور شده اات .همچنین مقادیر  Xrبهصورت  X24 ،X14و
 X34در این شکل قابل مشاهدهاند.
جهت تشخیص هماایهها ضرورت دارد که ی تابع فاصله مرورد
ااتفاده قرار گیرد  .)26مراومترین نوع فاصرلههرا عبرارت از فاصرله
اقلیدای ،مربع اقلیدای ،بلوک شهری منهتن) و چپچف هاتند .)23
از اویی در روش  K-NNاارتفاده از فاصرله اقلیداری وزندار شرده
بایار مراوم اات  )4رابطه .)9
2
2
)9
W  X  X  W  X  X 
2t

t

2r

2

1t

1r

t

... W t  X nr  X nt 

Dis t 

در این مطالعه عالوه بر فاصله اقلیداری از فاصرله وزندار بلروک
شهری رابطه  )10نیز ااتفاده شد.

)10

Dis t W t X 1r  X 1t W t X 2r  X 2t

... W t X nr  X nt
در روابط  9و  Dis t ،10فاصله بردار مشاهداتی متغیرهای ماتقل
فعلی از بردارهای تاریخی هاتند .گزینههای که بهعنوان گزینره برترر
از میان اری تاریخی برای تعیین مقدار پیشبینی انتخراب مریشروند
گزینههرایی هارتند کره دارای کمتررین فاصرله از برردار مشراهداتی
متغیرهای مارتقل فعلری مریباشرند .چنانکره از رابطرههرای  9و 10
برمیآید تعیین فاصله مشخصشده باتگی بره وزنری دارد کره بررای
هرکدام از متغیرهای ماتقل در نظرر گرفتره مریشرود  .)28در ایرن
مطالعه برای تعیین وزنها از روش اعتبارانجی متقاطع 1ااتفاده شرد.
پس از محاابه وزنها مقدار عرددی متغیرر مطلروب  Drمریتوانرد از
رابطه زیر به دات آید.
1-Cross Validation
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 1 
 Dis 
)11
D r    m t   Dt
1 
1 


 1 Dis t 
در رابطه  ،11عبارت داخل کروشه ی تابع کرنل اات و بیرانگر
مقدار احتمال وقوع ی پیشبینی برابر با میزان متغیرر تراریخی ()Dt
در صورت مشاهده شرایط اقلیمی فعلی اات .در این رابطه m ،تعرداد
هماایههایی اات که برای پیشبینری اتخرا شردهانرد .در الگروریتم
پیش بینی با ااتفاده از نزدی ترین هماایه ،دو نوع پارامتر مهم وجود
دارد که دقت پیشبینی را کنترل میکنند :اول تعداد هماایههرا ()m
و دوم وزن هر ی از متغیرها  )wاات که در نهایت رابطه پیشبینی
بهصورت رابطه  12تواط الل و شرما )14 1ارائه و بیان داشرتند کره
مزیت کاربرد این روش بیش از رابطه  11اات.
m

 1 
 j 
)12
D r    m   Dt
1
1 
 

1 j 
در رابطه باال  jمرتبه هر ی از هماایهها اات .بدین ترتیب کره
هرچه فاصله مقرادیر مارتقل تراریخی از مقرادیر مارتقل مشراهداتی
مطابق با رابطه  12کمتر باشد مرتبه آن بیشتر در نظر گرفته میشود.
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خاص به آن منجر به دریافت پااخ خاص میشود ،شربکه برر مبنرای
تطابق و هم انجی بین ورودی و هردف ارازگار مریشرود ترا اینکره
خروجی شبکه و هدف بر هم منطبق گردند .عموماً تعداد زیادی از این
زوجهای ورودی و خروجی به کار گرفته میشوند تا در این روند که از
آن تحت عنوان یادگیری نظارت شده یاد می شود شبکه آمروزش داده
شود  .)11شبکه عصبی پراپترون 2یکی از معروفترین شربکههرای
عصبی اات که در مدل چندالیه  )MLPدارای  3الیره شرامل یر
الیه ورودی ،ی الیه پنهان و ی الیه خروجی بوده که الیه پنهران
خود میتواند بیش از ی الیه باشرد و همچنرین تعرداد نرورونهرای
موجود در هر الیه متفاوت بوده و بر اااس ماهیت مائله مورد بررای
با اعی و خطا تعیین میشود )17؛ بنابراین ،تحت رویکردی دیگرر ،از
مدل شبکه عصبی چندالیه با روش پسانتشارِ خطا  )BPبا الگروریتم
لونبرگ ر مارکوئت 3و ترابع محررک تران اریگمویید ،مردلارازی و
پیشبینی اری زمان جریان رودخانه کشکان انجام شد.

m

شبکه عصبی مصنوعی

مغز اناان حاوی میلیاردها نورون متصل بههم اات که به اربب
ااختاری که در آن نورونها آرایش یافته و عمل میکننرد ،انارانهرا
قادرند که به ارعت الگوها را تشخیص داده و اطالعرات را پرردازش
کنند .ی شبکه عصبی مصنوعی طرح ریاضیاتی ااده شدهای از ایرن
شبکه عصربی زیارتی اارت  .)13بنرابراین در شربکههرای عصربی
مصنوعی اعی بر این اات که ااختاری مشابه ااختار بیولوژیکی مغز
اناان و شبکه اعصراب بردن اراخته شرود ترا هماننرد مغرز ،قردرت
یادگیری ،تعمیمدهی و تصمیمگیرری داشرته باشرد و طرحری از یر
فضای چند متغیره با ااتفاده از اطالعرات دریرافتی تولیرد کنرد .)15
چنین شبکههای عصبی مصنوعی از عناصر اادهای ترکیب شدهاند که
به طور موازی عمل میکنند .این عناصر از ایاتمهای عصبی زیاتی
الهام گرفته شدهاند  .)16همچنانکه که در طبیعت ،ااختار شبکههای
عصبی از طریق نحوه اتصال بین عناصر اجزاء) تعیرین مریشرود ،در
شبکههای عصبی مصنوعی نیز برا تنظریم مقرادیر هرر اتصرال تحرت
عنوان وزن اتصال می توان نحوه ارتباط بین اجزای آن را تعیین کررد.
پس از تنظیم یا همان آمروزش شربکه عصربی ،اعمرال یر ورودی
1- Lall and Sharma

آنالیز موجک

در گامی دیگر ،جهت بهره گیری از کلیه اطالعات ایگنال اصلی
اری زمانی که از دادههای خام در داترس نیاتند و همچنین جهرت
افزایش دقت مدل پیش بینی از تحلیل موج جهت پریشپرردازش و
تجزیه ایگنال اصلی اری زمانی ااتفاده شد .چراکه تحلیل موجر
قادر اات بایاری از منظرهای پنهان دادههای کره دیگرر روشهرای
تحلیل ایگنال در شنااایی آنها ناتوان هاتند را شناارایی کنرد .بره
عبارتی تبدیالت موجر قرادر هارتند ترا اطالعرات مفیردی را کره
بهاادگی از ایگنال اصلی قابل بازیابی نیاتند را به دات آورنرد .)6
در این رااتا چون تبردیل گاارته مروجکی جهرت پریش پرردازش و
تحلیل اریهای زمانی مناابتر از تبردیل پیوارته مروجکی هارت،
بدین ترتیب که دادههای تبدیل یافته با  4DWTاجزای اضافی نداشته
و بنابراین تبدیل معکوس را میتوان برای هر داته از دادههای زمان ر
باامد به کاربرد  ،)8از تبدیالت موج گااته برای تجزیه اریگنال
اصلی اریهای زمانی رواناب ااتفاده شد.
اولین گام در تجزیه موجکی ایگنال اری زمانی ،شنااایی مروج
مادر اات .که بهصورت رابطه  13تعریف میشود:


)13

  0     t dt  0


که   t تابع موج مادر اات که توابع موردااتفاده در تحلیل
با دو عمل ریاضی انتقال و مقیاس در طرول اریگنال مرورد برراری،
تغییر اندازه و محل مییایند.
)2- Multi-Layer Perceptron(MLP
3- Levenberg-Marquardt
4- Discrete Wavelet Transform
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1
 t t 


s  s 

)14

t  

s ,t

)19

در رابطه  t :14پارامتر انتقال و  sپرارامتر مقیراس اارت .بررای
محاابه موج گااته بایاتی بهجای مقرادیر  tو  sدر رابطره 14
مقدار گااته آنها به ترتیب  ks0j 0و  s0jجایگتاری شود.

 t  ks 0j  0 

j
 s0




1

  j t  

)15
s 0j
در رابطه  j :15و  kاعدا صحیح هارتند s0 > 1 .یر گرام
تأخیری ثابت شده اات  0 .فاکتور تبدیل اارت کره بره گرام ترأخیر
واباته اات .با ااده کردن رابطه فوق رابطه  16بهصورت زیر حاصل
میشود.
)16

  j t   s 0 j /2  s 0 j t  k  0 
طبرق رابطره 17

با کاربرد رابطره  ،16ضررایب گاارته موجر
بهدات میآیند.

)17
DWT s t   s t   j t  dt
در تبرردیل موج ر گااررته ،ارریگنال از ی ر اررری فیلترهررای
پایینگتر و باالگتر عبور داده میشود که بخش بهدات آمده از فیلترر
باالگتر حاوی اطالعرات فرکرانس براال اارت کره جزئیرات 1نامیرده
می شود .از اویی بخش حاصل از فیلتر پرایینگرتر حراوی اطالعرات
فرکانس پایین و دربردارنده ویوگریهرای اصرلی اریگنال اارت کره
کلیات 2نامیده میشود  .)8در ادامه به ابب شباهت موج مادر میرر
موجر پیچیررده) برره ارریگنال اررری زمررانی روانرراب ،تجزیرره ایررن
ایگنال ها با ااتفاده از تابع موج میر انجام گرفت .برحارب رابطره
ارائه شده توارط وانرگ و دینرگ  : L L=INT log  N درجره
تجزیه : INT ،تابع گردکننده و  : Nتعداد دادههای اری زمانی) تعداد
اطح تجزیه منااب به مقدار  4اطح به دات آمد؛ بنابراین اریگنال
رواناب به  5زیر ایگنال شامل  4ایگنال فرکانس باال و ی ایگنال
فرکانس پایین تجزیه شد که این  5ایگنال با تأخیرهای زمانی که در
امت راات تابع رواناب جای دارند بهصورت ترکیبی با مردل K-NN
و شبکه عصبی ترکیب شده و عمل شبیه اازی رواناب با احتاراب بره
این مدلهای ترکیبی نیز انجرام گرفرت .در آخرر برهمنظرور ارزیرابی،
مقایاه و گزینش دقیقتررین اراختار مردل روانراب از شراخصهرای
ضریب همباتگی  ،)Rجتر میانگین مربعات خطا  )RMSEو ضریب
 CRMااتفاده شد رابطههای  19 ،18و )20
0.5

)18



n

2
RMSE   n 1  O i  Pi  
 i 1


1- Details
2- Approximation

)20
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در روابط باال O i ،و  : Oبره ترتیرب دادههرا و میرانگین دادههرای
مشاهداتی Pi ،و  Pبه ترتیب دادهها و میانگین دادههای محااباتی.
در رابطه  20مقادیر مثبت ضریب  CRMمبرین گررایش مردل بررای
تخمین مقادیر کمترر از مقرادیر مشراهداتی ،مقردار منفری آن بیرانگر
گرایش مدل برای تخمین مقادیر بیشتر از مقادیر مشاهداتی و در ایرن
مدل ،ایدئال مقدار این ضریب صفر اات.

نتایج و بحث
حافظه ایاتم جریران رودخانره کشرکان ،برا اارتفاده از نمایره
هرات بافاصله  10روز و پایه میانه  4200روز به مقدار  0/6به دارت
آمد شکل  .)2این مقدار گویایی رفتار غیرخطی و دینرامیکی ایارتم
یاد شده بود و همچنین نشان از وجود حافظه بلندمدت در اری زمانی
جریان رودخانه کشکان داشت .در ادامه ،شبیه اازی جریران رودخانره
کشکان با ااتفاده از روشهای همچرون  K-NNو و شربکه عصربی
مصنوعی که مقید به پیشفرضهرای روشهرای خطری نیارتند و از
قابلیت کشف رفتار ایاتمهای غیرخطی برخوردارند انجام میگیرد.
در گام نخات ،با در نظرگیرری ارریهرای زمرانی درجشرده در
امت راات و چر تابع اری زمانی رابطه  )1بره ترتیرب برهعنروان
ورودی و خروجی در مدل  80 ،K-NNدرصرد از حجرم ایرن دادههرا
برای آموزش مدل و  20درصد از آنها برای آزمرون مردل اختصراص
پیدا کرد.
از اویی با اتخرا دامنرهی از  1ترا  10نزدیر تررین همارایه و
دامنررهای از  1000تررا  50000ره برررای پوشررش دادههررا در بخررش
آموزش) این مدل تعبیه شد .آنگاه با ارزیابی معیارهای انجش کارایی
و دقت مدل در هر اجرا از دامنههای یادشده ،بهترین مدل با ااختار 6
هماایه و  15000ره بره دارت آمرد .همچنرین مردل ایجراد شرده
برحاب فاصله بلوک شهری از نترایح دقیرقترری ناربت بره فاصرله
اقلیدای برخوردار بود .ارزیابی شنااههای انجش عملکرد مدل نشان
میدهد که  K-NNمقادیر رواناب را اندکی بیشتر از رواناب مشاهداتی
با میزان همباتگی  0/90و خطای  4/6درصد ،شبیهاازی کرده اات.
همچنین نابت تغییرات انحراف معیار دادهها ناربت بره هرر واحرد از
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میانگین آن ها در اری زمانی شبیهاازی شده هماان با اری زمانی
دادههای مشاهداتی اات .بدین ترتیب کره پراکنردگی ایرن دو ارری
نابت به میانگین یکاان بوده و از توزیع برابری برخوردارند؛ بنرابراین
جدااازی دادهها در این مدل بهخروبی انجرام شرده اارت جردول ،1
شکلهای  3و  .)4معماری شبکه عصبی مصنوعی جهت شبیهارازی
رواناب با  6نورون ورودی و در نظرگیری  3تا  20نورون در ی الیره
پنهان و ی نرورون خروجری منتهری بره اراختار  1-8-6برهعنروان
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بهترین مدل برازشی شد .در این ااختار  8 ،6و  1به ترتیب بهعنروان
تعداد نورون ورودی ،نورون الیه پنهران و نرورون خروجری محاروب
میشوند .معیارهای انجش کارایی این مردل نیرز حراکی از عملکررد
نابتاً قابل قبول آن در شبیهاازی رواناب اات .برهطروریکره ارری
زمانی شبیهاازی شده دارای ضریب همباتگی  0/89با اری زمرانی
مشاهداتی بوده و خطای پریشبینری آن در حردود  5/8درصرد اارت
شکلهای  5و .)6

شکل  -2نمودار هرست سری زمانی جریان رودخانه کشکان ()1393-1370
Figure 2- Hurst plot of time series flow for the Kashkan river

جدول  -1نتایج عملکرد مدل  -Kنزدیکترین همسایه ( )K-NNو شبکه عصبی ( )ANNدر شبیهسازی رواناب کشکان
Table 1- Performance results for K-nearest neighbor (K-NN) and neural network (ANN) in Kashkan runoff modeling

انحراف معیار

انحراف معیار

CRM

RMSE
)(M3/s

R

محاسباتی

مشاهداتی

-0.037
-0.014

24.1
27.88

0.9
0.89

Computed Std
deviation
54.23
57

Observed Std
deviation
53.13
60.38

شکل  -3نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()K-NN
Figure 3- Scatter plot for observed and computed runoff
)(K-NN

میانگین محاسباتی

میانگین مشاهداتی

Computed Mean
)(M3/s

Observed Mean
)(M3/s

Model

41.33
42.63

39.87
42.03

K-NN
ANN

مدل

شکل  -4نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()K-NN
Figure 4- Comparison of the observed and computed
)runoff (K-NN
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شکل  -5نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()ANN
Figure 5- Scatter plot for observed and computed runoff
)(K-NN

مدل  ANNنیز مقدار رواناب را اندکی بیش از رواناب مشراهداتی
و با خطای بیشتری نابت به مدل  K-NNتخمین زده اات .از اویی
رواناب شبیهاازی شده تواط مدل  ANNنابت بره میرانگین دارای
پراکنش بیشتری در قیاس با اری زمرانی روانراب مشراهداتی اارت؛
بنابراین چنین پراکنشی موجب افزایش خطای این مدل و عدم تقرارن
شدید خطاها شده اات .مقایاره نمرودار هرای پرراکنش و معیارهرای
انجش عملکرد دو مدل یادشده نشران مریدهرد کره مردل K-NN
فراوانی رواناب های کمتر از میانگین را اندکی افزایش داده در صورتی
مدل  ANNفراوانی رواناب های کمتر از میانگین را کاهش داده اات.
بدین عنوان که مردل  K-NNواکرنش ناربتاً همگرنترری در برابرر
روانابهای بیشینه و کمینه نشان میدهد .درصورتیکره مردل ANN
روانابهای کمینه را بایار بیشتر و روانابهای بیشینه را بایار کمتر از
مدل متکور شبیهاازی کرده اات.
به طورکلی این دو رویکرد بهرغم ارائه شبیهاازی نابتاً قابلقبول
رواناب روزانه رودخانه کشکان اما در برخورد با دادههای فرکانس براال
و فرین عملکرد چندان مناابی نشان ندادند .چراکه در چنین مرواردی
داتخوش خطاهای باالی میشدند .بهواقع ،ایرن فرآینرد بره ماهیرت
دادههای روزانه جریان رودخانه برمیگردد که ایگنال اری زمانی آن
از رفتارهای روزانه ،ماهانه ،فصلی و ااالنه برخوردار بوده و هرکدام از
این رفتارها با توجه به دینامیکی که دارند وزن متفاوتی در تعیین رفتار
آینده رواناب بر عهده دارند؛ بنابراین بهمنظور فرائق آمردن بره چنرین
مائله ای ،ایگنال اصلی اری زمانی رواناب شکل  )7برا اارتفاده از
تابع موج میر بره  4ارطح شرامل  8زیراریگنال فرکرانس براال و
فرکانس پایین تجزیه شد .بدین ترتیب که  4زیرایگنال فرکانس باال
شکلهای  10 ،9 ،8و  )11و ی ایگنال فرکرانس پرایین ارطح 4
شکل  )12بهجای ایگنال اصلی رواناب برهعنروان ورودی مردل K-

شکل  -6نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()ANN
Figure 6- Comparison of the observed and computed
)runoff (K-NN

 NNو  ANNقلمداد شدند که در ادامه با قرارگیری در ارمت راارت
تابع رواناب رابطه  )6منتهی به شکلگیرری دو مردل ترکیبری تحرت
عنوان  K-NN-WTو  ANN-WTخواهند شد.
در این گام ،برا اختصراص  1ترا  20همارایه و پوششری از  1ترا
 100000ره در بخش آموزش مدل) رویکررد  K-NN-WTدر ایرن
بازه ها اجرا شد .همچنانکه از انجه هرای کرارایی عملکررد مشرخص
اات مدل با ااختار  6هماایه 50000 ،ره و فاصله اقلیدای بهترین
عملکرد را در شبیه اازی رواناب در قیاس برا ارایر اراختارهای ایرن
مدل نشان میدهد جدول  .)2در این خصوص ،مدل یاد شده مقرادیر
رواناب را برخالف مدل  K-NNکمتر از مقادیر مشاهداتی و با خطرای
کمتری به مقدار  2/7درصد شبیهاازی کرد.
چنانکه از شکلهای  13و  14محررز اارت جداارازی دادههرا و
دقت رواناب شبیهاازی شرده در ایرن مردل بهبرود یافتره و پرراکنش
مقادیر رواناب نابت به میانگین در ایگنال شبیهاازی شده کمترر از
همین مورد در ایگنال مشاهداتی رواناب حاصل شده اات .از ارویی
تقارن خطاها و مقدار مطلق آنهرا در مردل  K-NN-WTناربت بره
مدل  K-NNاندکی کاهش پیدا کرده بدین مفهوم که مردل ترکیبری
تواناته اات مقادیر فراوانی از خطاهای مطلق را کاهش دهرد امرا در
برخورد با فرکانس های متفاوت اری زمانی رفتار همگنی مانند مردل
 K-NNنشان نمیدهد .بهواقع این فرآیند نشان از ضعف ناربی ایرن
مدل ترکیبی در قیاس با مدل  K-NNنداشته زیرا این مردل توانارته
مقادیر مطلق خطای که در تمامی فرکانسهای رواناب ایجاد شده بود
را کاهش دهد؛ بنابراین چنین عدم تقرارنی بره اربب مقرادیر کمینره
خطای رواناب شبیهاازی شده از توجه ویوهای برخوردار نیات هرچند
که در نظرگیری آن جهت کاهش بیشتر عدم قطعیت ضرورت دارد.
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شکل  -7سیگنال اصلی رواناب

شکل  -8سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 1

Figure 7- Original signal of runoff

Figure 8- Detail signal of runoff in level 1

شکل  -9سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 2

شکل  -10سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 3

Figure 9- Detail signal of runoff in level 2

Figure 10- Detail signal of runoff in level 3

شکل  -11سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 4

شکل  -12سیگنال فرکانس پایین رواناب در سطح 4

Figure 11- Detail signal of runoff in level 4

Figure 12- Approximation signal of runoff in level 4

معماری مدل ترکیبی شبکه عصبی ر آنالیز موج نیز با احتااب
به  30نورون ورودی و اره الیره پنهران انجرام گرفرت کره ارزیرابی
انجه های کارایی عملکرد مدل نشان دادند کره اراختار  1-7-30برا
 1/2درصد خطای پریشبینری و ضرریب همبارتگی  0/989بهتررین
شبیه اازی رواناب را در قیاس با اایر ااختارها این مدل ترکیبری برر
عهده دارد شکلهای  15و  .)6چنانکه از پرراکنش دادههرای روانراب
مشخص اات دقیقترین جدااازی دادهها در این مردل اتفراق افتراده
اات .از اویی این مدل نیز مقادیر رواناب شبیهاازی شده را بیشتر از
مقادیر رواناب مشاهداتی برآورد کرده اات.
بهواقع مائلهی که در رویکررد  ANNاتفراق افتراده برود بردین
ترتیب که خطای رواناب شربیهارازی شرده دارتخوش عردم تقرارن
شدیدی شده بود یعنی اینکه مدل در برخورد با فرکانسهای متفراوت
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رواناب قادر نبود واکنش مناابی را نشان دهرد در مردل
مرتفع شد.
بنابراین ترکیب آنالیز موجر برا شربکه عصربی در شربیهارازی
ایگنال رواناب موجب انعطافپتیری بیشتر شبکه عصبی شده اارت.
چنانکه مشخص شد ایگنال اری زمانی رواناب کشرکان از ماهیرت
دینامیکی برخوردار بوده و دارای کمینهها و بیشینههای محلری اارت
که این فرآیند باعث شده که مدل  ANNقادر بره تشرخیص مناارب
چنین کمینه و بیشینههای محلی در مقدار رواناب نباشد در صورتی که
با جدااازی این ایگنالها از ایگنال اصلی رواناب ،عملکرد و کشرف
اطالعات زودگتر و بلندمدت رواناب با وزن منااب در داترس شربکه
عصبی قرار گرفتند.
ANN-WT
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ANN-( ) و مدل ترکیبی شبکه عصبی ـ آنالیز موجکK-NN-WT(  نزدیکترین همسایه ـ آنالیز موجک-K  نتایج عملکرد مدل ترکیبی-2 جدول

) در مدلسازی رواناب کشکانWT
Table 2- Performance results for K-nearest neighbor and wavelet hybrid model (K-NN-WT) and neural network and wavelet
hybrid model (ANN-WT) in Kashkan runoff modeling

میانگین مشاهداتی

میانگین محاسباتی

انحراف معیار مشاهداتی

انحراف معیار محاسباتی

Model

Observed Mean
(M3/s)

Computed Mean
(M3/s)

Observed Std
deviation

Computed Std
deviation

K-NNWT

41.44

39.86

58.24

53.5

0.967 15.2 0.038

ANN-WT

43.8

45.3

65.27

63.34

0.989 9.9 0.035

مدل

R

RMSE
CRM
(M3/s)

 نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی-14 شکل

 نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی-13 شکل

)K-NN-WT(
Figure 14- Comparison of the observed and computed
runoff (K-NN-WT)

)K-NN-WT(
Figure 13- Scatter plot of observed and computed runoff
(K-NN-WT)

 نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی-16 شکل

 نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی-15 شکل
)ANN-WT(

)ANN-WT(
Figure 16- Comparison observed and computed runoff
(ANN-WT)

Figure 15- Scatter plot observed and computed runoff
(ANN-WT)

پیشبینی جریان رودخانه كشکان با استفاده از تركیب روشهاي شبکه عصبی مصنوعی

نتیجهگیری
اریهای زمانی دادههرای روزانره جریران آب رودخانره اغلرب از
دینامی پیچیدهای برخوردارند بدین مفهوم که فرکانسهای متفراوتی
در رفتار آنها نهفته اات که روشهای آماری و هوشرمند برهتنهرایی
قادر به کشف ایرن فرکرانسهرای نیارتند .ایرن مطالعره بره ارزیرابی
چگونگی عملکرد ترکیب دو مدل شبکه عصبی مصرنوعی ( )ANNو
 -Kنزدی ترین هماایه ( )K-NNبا آنالیز موجر در شربیهارازی
ایگنال اری زمانی رواناب رودخانه کشکان تمرکزیافته برود .آزمرون
حافظه و رفتار ایگنال اصلی این ارری زمرانی برا اارتفاده از نمایره
هرات به مقدار  0/6نشران داد کره روانراب رودخانره کشرکان دارای
رفترراری دینررامیکی برروده و از حافظرره بلندمرردت جهررت بررهکررارگیری
مدلهای اری زمانی برخوردار اات .در ایرن راارتا برا در نظرگیرری
تابعی که ایگنال اری زمانی رواناب را به  6اریگنال از ارریهرای
زمانی این رواناب با تأخیرهای  10 ،7 ،5 ،3 ،1و  15واباته کرده بود،
فرآیند شبیه اازی رواناب با اتکای به دو مدل یادشرده انجرام گرفرت.
ارزیابی انجههای کارایی عملکرد مدل حاکی از این برود کره هرر دو
مدل در مجموع ،مقدار رواناب را بیشتر از مقادیر مشاهداتی شبیهاازی
کردهاند.
از اویی مدل  K-NNبا خطای  4/6درصد عملکرد بهتری نابت
به مدل  ANNبا خطای  5/8درصد نشان داد .بهواقع مردل دومری از
واکنش همگنی در مقابرل مقرادیر محلری واقرع در اریگنال روانراب
برخوردار نبود یعنری اینکره فرکرانسهرای روزانره ،ماهانره ،دورهای و
ااالنه ای که در ایگنال رواناب رودخانه کشکان قرار دارند باعرث بره
وجود آمدن این رفتار غیر همگن در شبکه عصربی شردهانرد .در ایرن
رااتا ،شبکه عصبی در مواجهه برا چنرین رفتارهرای غیرر اینواری و
محلی کره جرزء ماهیرت اریگنال روانراب کشرکان هارتند متحمرل
خطاهای بایار شدید شده بود .هرچند کره مردل  K-NNنیرز مبررا از
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چنین خطاهای نبوده ولی این مدل ،عملکررد همگنری مقابرل دادههرا
داشته و پراکندگی مقادیر رواناب را بهدراتی تشخیص داده بود.
بنابراین بره منظرور افرزایش دقرت دو مردل یادشرده و اارتخراج
اطالعات پنهان اریگنال روانراب کره در فرکرانسهرای متفراوت آن
نهفته اند ،ابتدا ایگنال رواناب در  4اطح تجزیه شد که این  4ارطح
بهنوعی بیانگر فرکانسهای روزانه ،ماهانه و اراالنه روانراب کشرکان
بودند .به این ترتیب ،رفتارهای متفراوت اریگنال ارری زمرانی ایرن
رودخانه در داترس مدلهای یاد شده قرار گرفت و دو مردل ترکیبری
 K-NN-WTو  ANN-WTاجرا شدند .نتایح بهدات آمده از روانراب
شبیهاازی شده تواط ایرن مردلهرای ترکیبری حکایرت از افرزایش
ضریب دقت و بهبود خروجی آنها نابت به مدلهای منفررد داشرت.
به واقع تجزیه ایگنال اصلی رواناب تواط آنالیز موجر باعرث شرده
بود که در فرآیند شبیهارازی ،وزندهری منااربی بره دینامیر هرای
بلندمدت ،میانمدت و کوتاه مدت ایگنال رواناب اختصاص پیدا کند و
خطای ناشی از مدل ارازی بره نحرو برجارتهای کراهش پیردا کنرد.
بهطوری که این دو مدل ترکیبی به ترتیب رواناب را به مقردار خطرای
 1/2و  2/7درصد شبیهاازی کردند.
به طورکلی مدل ترکیبی  ANN-WTبهترین عملکرد را در قیاس
با اایر مدلها نشان داد .برهواقرع مارئلهای کره مردل  ANNبرا آن
روبهرو بود با ترکیب آنالیز موج حل شد .بهطورکلی این نتایح حاکی
از آن هاتند که چون ایگنال روزانه رواناب رودخانه کشکان از حالت
غیر ایارتا و دینامیر پیچیردهای برخروردار بروده و همچنرین دارای
دینامیکی برا فرکرانسهرای متعردد زمرانی اارت لرتا اارتخراج ایرن
فرکانسها میتواند بهطور مؤثری منجر به بهبود مدلهای شبیهاازی
و کاهش عدم قطعیت شود.
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Introduction: Forecasting and modeling of river flow is an essential step towards planning, designing and
utilizing water resources management system which is subject to issues such as droughts and destructive floods
in river basins. The river flow deficit and excess could result in financial and human losses. Such predictions of
river flow not only provide the necessary warning signals about the flood risk, but also help to adjust the water
outflows during low level of water flows which help to the water resource management. Due to the importance
of river flows and its fluctuations in short and long term on different aspects of human lives, understanding its
behavior and performance is crucial (necessary). Thus, with discovering its dynamic behavior, it is possible to
predict its future performance. The aim of this study is to explore and simulation of Kashkan River’s
performance using the statistical intelligent methods to provide models with lower uncertainty in order to
improve the planes based on Kashkan’s River flows.
Materials and Methods: For this study, the series of daily discharge data from Poldokhtar- Kashkan station
(located in the coastal river) over 1370-1393 were used as the primary input. Methods used in this study were
based on memory uses the Hurst exponent of long memory time series. Runoff is the dynamics of the series. The
current state of these series is dependent on its historical states. The delay time (lag time) of 1, 3, 5, 7, 10 and 15
days before the runoff were calculated. The amount of runoff was seen as a function of the time series.
Considering the above-mentioned six time series as input signals, time series modeling using statistical methods
K- nearest neighbor (K-NN), and artificial neural network, combined wavelet - K-NN and combining the
wavelet nervous.
Results and Discussion: Kashkan’s Memory river flow system, using the Hurst exponent within 10 days and
mid-4200 based on the amount of 0.6 was obtained (Figure 2). This amount indicates a non-linearly behavior and
a dynamic learning system. In addition, it shows the presence of long memory in the river flow time series. Then,
by allocating 80% of the data for training and the remaining 20 percent for testing the model and adopting ranges
from 1 to 10 nearest neighbor and a range of 1,000 to 50,000 particles (for data on education) Model K-NN were
prepared. Using the criteria to assess the efficiency and accuracy of a model in each performance of the
mentioned domains, the best model with the 6 neighbors structure and 15,000, was obtained. In this model
stimulated the runoff with the correlation of 0.90 and a 4.6 error was obtaied. On the other hand, artificial neural
network architecture to simulate runoff with 6 input neurons in a hidden layer neurons and considering 3 to 20
and an output neurons leading to the 6-8-1 structure as the best model was fitted. This model has a correlation of
0.89 and the forecast error of 5.8 in the process of runoff simulation. Then using wavelet function, mortality,
time-series signal runoff into 4 levels, including 8 under high frequency and low frequency signal was
decomposed where high-frequency signals and low-frequency signal of 4 level were considered as the original
signal for the input surface runoff. In this regard, the hybrid model K-NN-WT with runoff time series prediction
error of 2.7 percent and the hybrid model ANN-WT with the correlation of 0.99 the estimation error of 1.2 were
simulated.
Conclusion: Running 4 Artificial Neural Network (ANN), K-nearest neighbor (K-NN) and combining the
wavelet analysis of the two models (ANN-WT and K-NN-WT) to predict the time series of runoff river showed
that due to the existence of multiple time frequencies in the time series of the river signals, its decomposition it
using wavelet analysis results in extraction of hidden information that are not available through the original
signal. This information is the daily, monthly, quarterly and annual fluctuations. The hybrid models performance
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2- Ph.D. of Climatology and Lecturer of Geography Sciences Department, Lorestan University
(*- Corresponding Author Email: climate90@yahoo.com)

1396  اسفند-  بهمن،6  شماره،31  جلد،نشریه آب و خاك

1574

indicated higher accuracy and improved outcomes relative to individual models. In fact, the analysis of the
original runoff signal by wavelet analysis in the process of simulation results in an appropriate weighting given
to long-term and short term dynamic of runoff which led to significant lower error in modeling.
Keywords: Kashkan River, Hurst exponent, Myer wavelet, Time series signal
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عدم قطعیت روشهای ریزمقیاس نمایی در تخمین جریان آتی حوضه آبریز قرهسو تحت اثر
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چکیده
تخمین عدم قطعیت اثرات تغییر اقلیم در مطالعات اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است ،اما بر عدم قطعیت روشهای ریزمقیاس نماای
کمتر توجه شده است .امروزه مطالعات فراوان پیرامون اثرات تغییر اقلیم در آینده بر زندگ بشر و منابع آب موجود صورت ما پاییرد .توساعه شاهرهاا،
چالش مصارف آب و افزایش گازهای گلخانهای بر این پدیده در آینده شدت خواهد افزود و جریان رودخانهها را دستخوش تغییر خواهد نمود .این تحقیق
بر روی حوضه آبریز رودخانه قره سو واقع در غرب کشور ایران و با چهار ایستگاه بارانسنج و دو ایستگاه سینوپتیک انجاام شاده اسات ،همنناین بار
چندین مدل اقلیم مختلف حاصل از گزارش چهارم و پنجم انجمن  IPCCتمرکز نموده و برای لحاظ نمودن عدم قطعیتهاای مختلاف از روشهاای
ریزمقیاس نمای آماری و تناسب و همننین سناریوها و مدل های اقلیم مختلف استفاده شده اسات .نتاایش شااخ هاا حااک از برتاری مادلهاای
 CANESM2و ( HADCM3برای هر دو متغیر) در روش آماری و ( HADCM3بارش) و ( HADGEMدما) در روش تناسب م باشد .دادههای دما و
بارش دوره آینده ( 2040-2069روش آماری و  2040-2052روش تناسب ) ریزمقیاس شده و به مدل  HEC-HMSکه از قبل مورد واسنج و صاحت
سنج قرار گرفته است جهت چشم انداز جریان حوضه در دوره آینده داده شد .نتایش ضریب تعیین روزانه برابر  0/7برای دوره واسنج و  0/6برای دوره
صحتسنج بود .در نهایت تغییرات رواناب مورد بررس قرار گرفت که در کل اکثر مدلها در فصل زمستان ،افزایش رواناب و در بقیه فصاول کااهش
رواناب نسبت به دوره پایه را پیشبین م کنند.
واژههای کلیدی :روش تناسب  ،سناریوهای انتشار ،مدلهای اقلیم
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حوضههای آبریز ط دهههای اخیر با چاالشهاای با ساابقهی
کمبود جریان و به تبع آن کاهش رواناب رودخانهها مواجه شدهاند کاه
در این بین پدیدهی تغییر اقلیم نیز در آینده اثرات خود را بر حوضههاا
القا خواهد نمود .اولین گام در مطالعات تغییر اقلیم بارآورد چشاماناداز
دادههای اقلیما و هیادرولوکی نریار دماا و باارش در دوره آیناده
(سناریوهای اقلیم ) م باشد که برای این امر از مناسبترین ابزارهاا،
م توان به خروج های مدلهای اقلیم  4GCMاشااره نماود .مهام
ترین موضوع عدم تطابق مقیاس م ان خروج های این مادلهاا باا
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آیت اهلل العرم بروجردی (ره)
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.64439
4- General Circulation Model

 ،مدل  ،HEC-HMSمدل SDSM

مقیاس مورد نیاز در حوضهها ما باشاد ،بارای فااآق آمادن بار ایان
مش الت باه روش هاای ریزمقیااس نماای دیناامی بارای ایجااد
ورودیهای آب و هوای با جزییات بیشتر ،روشهای ریزمقیاس نمای
آماری برای شبیهسازی متغیرهای سطح مقیاس محل با استفاده از
متغیرهای تروپوسفری بزرگ مقیاس نیاز م باشد ( .)21پژوهشهاای
متعددی بر اثرات تغییر اقلیم بر روانااب رودخاناههاا صاورت پییرفتاه
است که از جمله آن م توان به تحقیقات زیر اشاره کارد .ذهبیاون و
هم اران ( )24در تحقیق کاربرد مدل  SWATرا در تخمین روانااب
حوضه در دورههای آت تحت تأثیر تغییر اقلیم بررس نمودناد .آنهاا از
مدل  HADCM3حاصل از گازارش چهاارم انجمان  5IPCCتحات
سناریوی  A2استفاده نمودند و همننین از روش عامال تغییار بارای
ریزمقیاس نمای خروج مادل  HADCM3اساتفاده کردناد ،نتاایش
تحقیق نشان از افزایش دما  1تا  4درجه سانت گرادی در همه ماهها و
تغییرات بارش حوضه بین  -% 30تا  +% 30به غیر از ماههاای بادون
5- Intergovernmental Panel on Climate Change
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بارش داشت .همننین تغییرات رواناب خروج حوضاه باین  -90تاا
 +% 120بود Mbaye .و هم اران ( )11اثرات تغییر اقلایم را بار روی
منااابع آب حوضااه ساانگال (غاارب آفریقااا) بررس ا نمودنااد .آنهااا از
خروج های مدل اقلیم منطقهای  REMOبه عناوان ورودی مادل
هیدرولوکی  MPI-HMجهت شبیهسازی جریان رودخاناه ،روانااب،
رطوبت خاک و تبخیر -تعرق استفاده نمودند .ضریب نش بارای ایان
مدل  0/92بدست آمد که نشان از شبیهسازی مناسب جریان حوضه با
این مدل بود .نتایش نشان از کاهش کل جریان حوضه ،رطوبت خااک
تحت دو سناریوی انتشار  RCP4.5و  RCP8.5در همه شبیهسازیها
بود )13( Saha .در تحقیق اثرات القاای تغییار اقلیما بار باارش و
منابع آب حوضه  British Columbiaدر کانادا را بررسا نماود .وی
در این تحقیق از مدل  CRCM4.2تحات ساناریوهای انتشاار  A2و
 B1و روش ریزمقیاااس نمااای عاماال تغییاار (تناسااب  ) 1باارای دوره
 2020-2040و مدل هیدرولوکی بارش-رواناب  GSSHAاساتفاده
نمود .نتایش کل حاک از افزایش جریان ماهانه ،فصل و ساالنه باود.
میانگین جریان ساالنه در دوره آینده تحت دو سناریوی انتشاار  A2و
 B1به ترتیب در حدود  % 15/5و  % 12/1باه علات افازایش باارش
میانگین  % 5/5و  % 3/5و افزایش دما در حدود  0/76و  0/57درجاه
سانت گراد بود .وی همننین به این نتیجه رسید که میاانگین جریاان
فصل نیز در زمستان ،بهار ،تابساتان و پااییز در دوره آیناده و تحات
ساااناریوی  A2باااا افااازایش  % 11 ،% 16 ،% 10و  % 11و تحااات
سناریوی  B1به ترتیاب  % 6 ،% 15 ،% 6و  % 8روبارو خواهاد شاد.
 Sharmaو هم اران ( )16اثرات تغییر اقلیم کلا را بار جریاانهاای
کمینه در حوضه  Muskingumدر اوهایوی شرق مورد مطالعه قارار
دادند .آنها از مدل هیدرولوکی  SWATبارای شابیهساازی جریاان
حوضه استفاده کردند .آنها همننین برای سنجش تغییرات جریاان در
ط قرن  21از  19مدل  GCMتحت سه سناریوی انتشار ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5در سه دوره مختلف و عامل Bias Corrected
استفاده کردند .نتایش حاک از افزایش میانگین جریان ساالنه % 38/3
در دهه  % 46/9 ،2035در دهه  2055و  % 49/6در دهاه  2085باود
اما جریان در ماه سپتامبر (دوره جریان کمینه) با کاهش بحران روبرو
شده بود .در اکثر مطالعات قبل که در کشور ایاران صاورت پییرفتاه
است جای خال مدلهای  GCMحاصل از گزارش پنجم  IPCCباه
شدت احساس م شود ،از این رو همهی اساتید اقلیمشناسا بار ایان
موضوع تأکید دارند که پژوهشها باید بهروز گردند .به همین جهت در
این تحقیق از جدیدترین مدل  GCMحاصل از گزارش پنجم IPCC
با عنوان  CANESM2بهره بارده شاده اسات ،همنناین در بیشاتر
مطالعات قبل بر یاک مادل  GCMو یاک روش ریزمقیااس نماای
منحصر ت یه شده است با وجود این ه بر نتاایش یاک مادل اقلیما و
1- Proportional Downscaling

یک روش ریزمقیاس نمای صرفا نم توان اعتماد کرد و لحااظ عادم
قطعیت موجود در مدلهاای  GCMو روشهاای ریزمقیااس نماای
نقطه ی مثبت است که در این تحقیق باا در نرار گارفتن ساه مادل
 CGCM3 ،HADCM3و  CANESM2با روش ریز مقیاس نماای
آماااری و هشاات ماادل اقلیماا شااامل ،CNRMCM3 ،CGCM3
،GISS-ER ،GFDLCM2.1 ،ECHAM5OM ،CSIROMK3
 HADCM3و  HADGEMبا روش ریزمقیاس نمای تناسب لحاظ
شده است .هدف از این تحقیق ارزیاب اثرات تغییر اقلایم بار جریاان
رودخانه قرهسو م باشد که با استفاده از روش ریزمقیاس نمای آماری
 2SDSMو روش تناسب و مدل باارش -روانااب  HEC-HMSایان
تحقیق صورت گرفتاه اسات و همنناین از مادل  CANESM2کاه
جدیدترین مدل منتشر شده توسط انجمن  IPCCاز ساری گزارشاات
( AR5گزارش پنجم) بهره برده شده است و سع بر آن شاده تاا باا
استفاده از سه مدل مختلاف اقلیما و ساناریوهاای انتشاار  3RCPو
 4SRESبا روش آماری و هشات مادل اقلیما ذکار شاده باا روش
تناسب عدم قطعیت موجود در مدلهای اقلیم و سناریوهاای انتشاار
لحاظ گردد .همننین از مدل تلفاات پیوساته  5SMAدر مادلساازی
بارش -رواناب  HEC-HMSاستفاده شده است که منجر به واسنج
بهتر مدل م شود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه قرهسو در شمال غرب حوضه کرخه و در غرب ایران واقع
شده اسات (شا ل  .)1مسااحت آن  5354کیلاومتر مرباع و متوساط
بارندگ سااالنه آن باین  300تاا  800میلا متار متغیار اسات (.)24
ایستگاههای بارانسنج و سینوپتیک متعددی در سطح حوضه قرهسو
وجود دارد .تعدادی از این ایستگاهها جهت تهیه دادههاای هواشناسا
مورد نیاز مدلسازی انتخاب گردیدهاند .ایستگاههای منتخب در جدول
 1اراآه شدهاند.
مدلهای  GCMو سناریوهای انتشار  RCPو SRES

مدلهای  GCMابزار مناسب بارای شابیهساازی سیساتم آب و
هوای و تحقیقات اقلیم م باشند که سناریوهای اقلیم احتماال را
در دوره آینده تولید ما کنناد .بسایاری از مطالعاات هیادرولوکی از
خروج های دما و بارش ریزمقیاس شدهی حاصل از مدلهای GCM
به عنوان ورودی مدلهای بارش -رواناب استفاده نمودهاند ( .)23دقت
2- Statistical Down Scaling Methods
3- Representative Concentration Pathways
4- Special Reports on Emission Scenario
5- Soil Mouisture Accounting

عدم قطعیت روشهاي ریزمقیاس نمایی در تخمین جریان آتی حوضه آبریز

م ان افق مدلها در سطح خش های کره زمین نوعا  250کیلومتر
و دقت م ان قاآم آن برابر یک کیلومتر م باشد .در حاال کاه دقات
م ان قاآم در اقیانوسها  200تا  400متر و دقت م ان افقا برابار
 125تا  250کیلومتر م باشد .مدلهای  GCMدر چند دهه اخیار باا
افزایش قدرت رایانهها توساعه چشامگیری یافتاهاناد ( .)20دادههاای
خروج مدلهای  GCMبعد از ریزمقیاس نمای م توانند در مقیاس
منطقهای به مدلهای هیدرولوکی جهت تصویر چشم اناداز روانااب
در آینده معرف گردند ( .)10انجمن  IPCCدر تدوین گازارش پانجم
ارزیاب خود ( )AR5از ساناریوهای جدیاد  RCPباه عناوان نمایناده
خطوط سیر غلرت های گوناگون گازهاای گلخاناه ای اساتفاده کارده
است ( .)9سناریوهای جدید دارای چهار خط سیر کلیدی باا ناامهاای
 RCP6.0 ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5م باشند که بار اسااس
میزان واداشت تابش آنها در سال  2100و مشخصات متفاوت ساطح
ت نولوکی ،وضعیت اجتماع و اقتصادی ،خط مش ها در آیناده ما -
باشند که در هر شرایط ما توانناد منجار باه ساطح انتشاار متفااوت
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گازهای گلخانهای و تغییرات اقلیم گردناد .ساناریوهای قادیم تار
 SRESدر واقع گزارش ویژهای است که توسط  IPCCدر سال 2000
منتشر شد که به منرور اراآه تصویری از تغییر اقلیم آینده کاره زماین
استفاده م شود .این سناریوها در گزارشهای سوم ( )TARو چهاارم
( IPCC )AR4که به ترتیب در سالهای  2000و  2007چاپ شادند
مورد استفاده قرار گرفتند ( 7و  .)8به طور کل  40ساناریوی مختلاف
وجود دارند که هر کدام فرضیات متفااوت از میازان انتشاار گازهاای
گلخانهای ،پوشش سطح زمین و دیگر وادشتهای اقلایم در آیناده را
مد نرر قرار داده اند .عالوه بر آن فرضیات برای نحوه توساعه فنا و
رشد اقتصادی آینده کشورها را در نرر گرفتهاند .خاانواده ساناریوهای
انتشار به سناریوهای اطاالق ما شاود کاه دارای موضاوع و زمیناه
مشترک هستند .در گزارشهای سوم و چهارم  IPCCبار روی شاش
خانواده از سناریوهای بحث شادهاناد کاه عبارتناد از ،A1B ،A1FI :
 B1 ،A2 ،A1Tو . B2

جدول  -1مشخصات ايستگاههای منتخب
Table 1- Characteristics of selected stations

نام ايستگاه
Station
name
کرمانشاه

سینوپتیک

Kermanshah

Synoptic

نوع ايستگاه
Station type

روانسر

سینوپتیک

Ravansar

Synoptic

جلوگیره
Jelogireh

ماهیدشت
Mahidasht

قره باغستان
Gharebaghest
an

بارانسنج
Rain gage

بارانسنج
Rain gage

هیدرومتری
Hydrometric

ارتفاع ()m
Height

طول جغرافیايی
Longitude

عرض جغرافیايی
Latitude

دوره آماری
Statistical
period

بارش ساالنه ()mm
Annual
precipitation

1318.6

47 09

34 21

1970-2000

447

1379.7

46 39

34 43

1988-2000

525

1180

46 51

34 35

1988-2000

490

1415

46 49

34 16

1988-2000

403

1230

47 15

34 14

1970-2000

-

شکل  -1نقشه حوضه قرهسو و ايستگاههای منتخب
Figure 1- The location of the Gharesou Basin and selected stations

روشهای ریز مقیاسی آماری  SDSMو تناسبی
های مادلهاای GCM

سه روش جهت ریزمقیاس نمای خروج
وجود دارد که شامل ریزمقیاس نمای آماری ،دینامی و عامل تغییار
م باشد ( .)4با استفاده از مدلهای آماری ،متغیرهاای اقلیما بازرگ

مقیاس مانند میانگین تراز سطح دریا ،باد منطقهای ،دماا ،ارتفااع کآاو
پتانسیل و  ...به متغیرهای اقلیم محل مانند دماا ،باارش و رطوبات
مشاهدات ارتباط داده م شود ،این هدف باا رواباط آمااری و تجربا
حاصل ما شاود ( .)19مادل  SDSMدر تحقیقاات بسایاری جهات
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ریزمقیاس نمای برخ متغیرهای مهم نریر دما و بارش بارای چشام
انداز پاسخهای هیدرولوکی در مطالعات تغییر اقلیم به کار برده شاده
است ( .)14این مدل باا ترکیاب میاان رگرسایون چندگاناه خطا و
مولدهای آب و هوای تصادف گسترش داده شده است ( .)20در ابتدا
به منرور واسنج و صحت یااب مادل  ،SDSMمتغیرهاای بازرگ
مقیاااس منطقااه مطالعااات در مقیاااس روزانااه در دوره 1971-2000
(متغیرهای حاصل از  )Ncepبه عنوان متغیرهای مستقل و بارندگ و
میانگین دما روزانه مشااهدات  ،باه عناوان متغیرهاای وابساته بطاور
جداگانه وارد مدل شدند .سپس نتایش بدست آماده از مادل باا مقاادیر
مشاهده شده مقایسه و نحوه عمل رد مدل ارزیاب شد .باا اساتفاده از
نتایش بدست آمده در دوره تنریم مدل و با استفاده از دادههای بازرگ
مقیاس مدلهای  ،GCMسناریوهای بارش و دمای منطقاه بارای دو
دورهی  1971-2000و  2040-2069تولید شدند .باا اساتفاده از ایان
سناریوها م توان به تخماین تغییارات اقلیما دوره مطالعاات آیناده
( )2040-2069منطقه مطالعات پرداخت .در روش تناساب باه طاور
معمول نسبتهای ماهانه برای سریهای تاریخ باه دسات ما آیاد.
ابتدا سناریوهای تغییر اقلیم برای دما و بارش تولید م شود .لیا بارای
محاسبه سناریوی تغییر اقلیم در هر مدل مقادیر اخاتالف بارای دماا و
نسبت برای بارندگ متوسط بلند مدت هر مااه در دوره آیناده -2069
 2040و دوره شبیهسازی شده پایه با استفاده از هماان مادل (-2000
 )1971برای هر سلول از شب ه محاسابات محاسابه ما شاود ( 18و
 .)22سپس از روش عامل تغییر ) (Change Factorبرای ریزمقیااس
نمای تناسب دادههای طرح استفاده م شاود .در روش عامال تغییار
بارای باه دسات آوردن ساری زماان ساناریوی اقلیما در آیناده،
سناریوهای تغییر اقلیم به مقاادیر مشااهدات ( )1971-2000افازوده
م شود (.)25
مدل HEC-HMS

سیسااتم ماادلسااازی هیاادرولوکی  HEC-HMSتوسااط مرکااز
مهندس هیدرولوکی ( )HECانجمن مهندساین ارتاش آمری اا تهیاه
شده است .این مدل ام اان شابیهساازی فرآیناد باارش -روانااب در
حوضه های آبریز را فراهم ما آورد .مادل  HEC-HMSجهات حال
محدوده گسترده ای از مسااآل هیادرولوکی در محادوده وسایع از
سطوح جغرافیای با توپوگراف متفاوت قابال اساتفاده اسات .از نرار
دستهبنادی مادلهاا ،مادل  HEC-HMSجازو مادلهاای ریاضا
محسوب م شود که شامل زیر مدلهای مختلاف ما باشاد .در ایان
تحقیق روش احتساب کننده رطوبت خاک جهت محاسابه تلفاات و از
روش هیدروگراف واحد کالرک جهت محاسبه رواناب و از مدل نمای
فروکش جهت تعیین دب پایه استفاده شده است .مدل نمای فروکش
تشریح کننده مقدار زه ش از ذخیارههاای قبلا موجاود در حوضاه
است .مدل تلفات ب ار رفته مدل احتساب کنناده رطوبات خااک ما

باشاد .مادلهاای مایکور در طا زماان بارنادگ خاصا  ،سیساتم
هیدرولوکی را شبیهسازی کرده ،رواناب را محاسبه م کنند و پس از
پایان آن زمان دیگر روانااب مشااهده نما شاود .معماوالب باه چناین
مدلهای در هیدرولوکی ،مدلهای تک رویدادی یا منقطع م گویناد.
اما در مقابل مدلهای نیز وجود دارد که م تواند رفتار شرایط خشاک
و تر حوضه را شبیهسازی م کناد ،در هیادرولوکی مهندسا  ،چناین
مدلهای  ،به مدلهای پیوسته معاروفاناد .مادل پیوساته موجاود در
 HEC-HMSمدل احتساب کننده رطوبت خاک ما باشاد کاه قاادر
است تغییرات مقدار رطوبات خااک را باین رویادادهاای بارنادگ در
زمانهای مختلف شبیهسازی کند (ش ل  .)2این مادل حرکات آب و
ذخیره آن را در گیاهان ،سطح خاک ،عمق خاک و الیههای زیرزمین
شبیهسازی کرده و با داشتن مقدار بارش و تبخیار و تعارق پتانسایل،
مدل جریان سطح  ،جریان آب زیرزمین و تلفات ناش از آن را روی
کل حوضه آبریز محاسبه م کند ( .)12مادل ب اار رفتاه در محاسابه
رواناااب ماادل هیاادروگراف واحااد کااالرک م ا باشااد ( .)1کااالرک،
هیدروگراف واحد یک حوضه آبریز را به صورت صاریح باا دو فرآیناد
اصل در تبدیل بارش مازاد به رواناب معرف م کند :انتقال یا حرکت
بارش اضاف از نقطه اصل تا نقطه خروج حوضه آبریز و میرای یاا
کاهش مقدار دب به منزله ذخیره مازاد در سراسر حوضه آبریز .ذخیاره
کوتاه مدت آب در حوضه (در خاک ،روی سطح ،در کاناالهاا) نقاش
مهم را در تبدیل بارش مازاد به رواناب ایفا ما کناد ( .)17در مادل
کالرک ،مخزن خط تأثیرات جمع کل ذخیره حوضه را نشاان ما
دهد ،بنابراین مخزن م تواند در خروج حوضه آبریاز متمرکاز شاود.
مدل کالرک زمان الزم برای حرکت آب باه خروجا حوضاه را نیاز
منرور م کند ( 2و .)6

نتايج و بحث
بررسی عملکرد مدلهای  GCMدر شبیهسازی دادههای دما
و بارش در دوره پایه با روش تناسبی

باه منراور بررسا عمل ارد مادلهاای  GCMدر شابیهساازی
داده های دما و بارش ،در ابتدا دادههای دما و باارش متوساط حوضاه
محاسبه گردید .در مرحله بعد دادههای دما و باارش ماورد نیااز بارای
روش ریزمقیاس نمای تناسب حاوی سری زمان دماا و باارش دوره
پایه و دوره آینده مدلهاای مختلاف  GCMو در روش آمااری فایال
متغیرهای مشاهدات بازرگ مقیااس ناحیاه ای  NCEPو متغیرهاای
بزرگ مقیاس اتمسفری استخراج شده از مدلهای  GCMبارای هار
یک از مدلها از پایگاههای  IPCCو سایت کانادای وابساته باه ایان
انجمن تهیه و مرتاب گردیاد .در اداماه ،میاانگین  30سااله (-2000
 )1971ماهانه دما و بارندگ سلول میکور محاسبه شد.
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شکل  -2الگوريتم کاری مدل احتساب کننده رطوبت خاک ()12
(Figure 2- Schematic view of the continuous soil moisture accounting components )12

نهایتا این مقادیر با میانگین  30ساله معرف ماهانه دما و بارنادگ
مشاهدات متوسط حوضه در دوره پایه معرف مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایش حاصل از وزنده و خطاهای  RSMEو  Biasو ضرایب تعیین
و نش مربوط به روش ریزمقیااس نماای تناساب در جادول  2آماده
اساات ،باار اساااس نتااایش ماادلهااای  ECHAM ،HADGEMو
 CSIROMK3برای معرف متغیر دما و مدل  HADCM3به عنوان
برترین مدل برای معرف متغیر بارش به مدل بارش روانااب شاناخته
شد .مدل های که بیشترین وزن ،کمتارین خطاا و بیشاترین ضارایب
تعیین و نش را دارا م باشند.
بررسی عملکرد مدلهای  GCMدر شبیهسازی دادههای دما
در دوره پایه با مدل آماری SDSM

پس از واسنج مدل  SDSMبرای دوره  ،1971-1985به منرور
ارزیاب عمل رد مدل ،با استفاده از قابلیت تولیاد کنناده آب و هاوای
ماادل  ،SDSMدادههااای باازرگ مقیاااس غالااب باارای هاار ماادل و
پارامترهای واسنج شده هر یک از مدلها 20 ،ساری زماان دماای
روزانه منطقاه بارای دوره  1986-2000تولیاد شاد .ساپس عمل ارد
دادههای مدل شده و مشاهدات دماا ماورد ارزیااب قارار گرفات .بار
اساس نتایش جدول  ،3مدل  CGCM3نسبت به مدلهای دیگر دارای
وزن کمتری (برابر صفر) م باشد و کارای دو مدل دیگر در ریزمقیاس
نمای دادههای دما دوره آت بیشتر است .وزن دو مدل CANESM2
و  HADCM3به ترتیب  0/26و  0/74م باشاد و همنناین خطاای
کمتر این دو مدل نشان از قدرت باالی این دو مادل در شابیهساازی
دماای مشاااهدات منطقااه اساات .بنااابراین از دو ماادل ماایکور باارای
ریزمقیاس نمای دما با روش آماری  SDSMاستفاده شاده اسات .در
مدل بارندگ  ،تعداد متغیرهای پیشبین کننده بیشتر از مادل دماای

م باشند ،که نشان دهنده ی پینیدگ بارندگ و تعدد عناصر مؤثر بر
آن است.
بررسی عملکرد مدلهای  GCMدر شبیهسازی ایستگاههای
بارش در دوره پایه با مدل آماری SDSM

به منرور صحت در انتخاب مدلهای  GCMو تعیین چشاماناداز
آینده داده های بارش ،برای هر ایساتگاه باه طاور جداگاناه دادههاای
بارش ریزمقیاس نمای آماری شاده و عمل ارد هار مادل بارای هار
ایستگاه مورد سنجش قرار گرفته است نتایش این موضوع در جادول 4
و  5اراآه شاده اسات .در ایساتگاههاای جلاوگیره و ماهیدشات مادل
 HADCM3و باارای ایسااتگاههااای کرمانشاااه و روانساار ماادل
 CANESM2برگزیده شدند.
واسنجی و صحتسنجی مدل HEC-HMS

پارامترهای متعددی جهت واسنج مدل انتخااب گردیاده اسات
این پارامترها با توجاه باه تحقیقاات قبلا در زمیناه واسانج مادل
 HEC-HMSانتخاب گردیدهاند .پاس از بارآورد روانااب در خروجا
حوضه ،به منرور مقایسه آن با رواناب مشاهدات از شاخ های خوب
برازش استفاده م شود .مدل برای دوره ( 1993-1996سالهاای ،93
 95 ،94و  )96واسنج و برای دوره ( 1988-1990سالهای 89 ،88
و  )90مورد صحتسنج قرار گرفت .مقاادیر ضارایب تعیاین و ناش
شاابیهسااازی جریااان روزانااه در جاادول  6آمااده اساات .همننااین در
ش لهای  3و  4هیدروگراف جریان در دورههای واسانج و صاحت
سنج اراآه شده است.
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 و ضريب تعیین و نش (دادههای سی ساله) دوره پايه روش تناسبیBias  وRSME  خطای، وزندهی-2 جدول
Table 2- Weighted, RSME and Bias errors and coefficient of determine and nash values for base temperature and
precipitation data (30 years data) by Proportional down scaling

وزن دما

مدل
CGCM3
CNRMC
M3
CSIROM
K3
ECHAM5
OM
GFDLCM
2.1
GISS-ER
HADCM3
HADGE
M A1B
HADGE
M A2

ضريب

Bias
(°C)

ضريب نش

وزن بارش

RSME
(mm)

ضريب

Bias
(mm)

ضريب

0.032

5.812

5.49

R2
0.99

0.55

Weighting
precipitati
on
0.091

1.425

0.27

R2
0.79

0.046

4.615

3.85

0.985

0.732

0.057

1.712

0.43

0.31

0.04

0.073

3.468

2.45

0.973

0.885

0.063

1.567

0.39

0.56

0.44

0.092

2.858

-1.92

0.992

0.921

0.034

1.438

0.72

0.87

0.32

0.042

4.893

-4.39

0.984

0.717

0.022

1.765

1.12

0.95

-0.57

0.072
0.032

4.699
5.829

-2.46
5.48

0.981
0.99

0.775
0.599

0.069
0.579

1.459
1.532

0.36
-0.04

0.86
0.81

0.68
0.8

0.301

2.090

-0.59

0.989

0.978

0.042

1.733

0.59

0.44

0.18

0.309

2.091

-0.57

0.989

0.978

0.042

1.737

0.59

0.43

0.18

Weighting
temperature

Model

RSME
(°C)

تعیین

Nash

تعیین

نش
Nash
0.71

 در روش آماری نسبت به دادههای مشاهداتی دمای دوره پايهGCM  مدلهایBias  وRSME  خطای-3 جدول
Table 3- RSME and Bias errors of GCM models by statistical method for basic observed temperature

ضريب نش

ضريب نش

)(ارزيابی

)(واسنجی

Nash
(Validation)
0.9894
0.9881
0.9863

Nash
(calibration)
0.9961
-133
0.9989

ضريب تعیین

ضريب تعیین

)(ارزيابی

)(واسنجی

R2 (Validation)

R2 (Calibration)

0.9976
0.9969
0.9965

0.9972
0.4520
0.9991

وزن
Weighting
0.26
0
0.74

خطای

خطای

Bias
Bias
error
0.71
-73
0.25

RSME
RSME
error
1.75
101
1.71

مدل
Model
CANESM2
CGCM3
HADCM3

 برای ايستگاههای بارشBIAS  وRSME  خطاهای-4 جدول
Table 4- The RSME and Bias errors of precipitation stations

کرمانشاه

روانسر

ماهیدشت

جلوگیره

ايستگاه بارش

Kermanshah

Ravansar

Mahidasht

Jelogireh

Station

Bias

RMSE

Bias

RMSE

Bias

RMSE

Bias

RMSE

-0.1
-13174
-0.56

1.42
40142
-2.99

-0.6
-800000
-1.05

2.51
7000000
7.12

-0.3
-0.73
-0.03

1.49
8.18
1.03

-2.15

9.88
149200
1.53

-30.8
-0.35

معیار
Index
CANESM2
CGCM3
HADCM3

HEC-HMS  مقايسه هیدروگراف جريان مشاهداتی و مدلسازی شده در دوره واسنجی مدل-3 شکل
Figuare 3- The comparison between observed flow hydrograph and simulated flow hydrograph in HEC-HMS calibration
period
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جدول  -5ضريب تعیین ،ضريب نش و وزن دهی ساالنه برای ايستگاههای بارش
Table 5- The coefficient of detemine and nash and annual weighting for precipitation stations
کرمانشاه Kermanshah
روانسر Ravansar
ماهیدشت Mahidasht
جلوگیره Jelogireh

مدل
Model

واسنج
CANES
M2

Calibration

ارزیاب
واسنج
Calibration

0.46

-2.09

ارزیاب
واسنج
Calibration

0.90

0.90

0.64

0.01

-143

0.43

-1.88

0.19

-7.4

0.24

-

0.05

-7.39

0.1

-

0.04

-

0.07

-

0.01

-54.6

0.1

-

0.03

-

0.84

-0.14

0.55

0.45

0.01

-43.7

0.39

-1.16

0.04

-1.25

0

0.86
0.81

0.78

0

0.36
0.15

-4.14

Weigh
ting
0.84

0.80

0.74

Validation

Weigh
ting

0.70

0.86

ارزیاب

0.51

-2.66

0.10

0

Validation
HADC
M3

0.01

-96.8

Weig
hting

Weigh
ting

0.14

Validation
CGCM3

R2

Nash

وزن

R2

Nash

وزن

R2

Nash

وزن

R2

Nash

وزن

0.16
0.92

0.42

جدول  -6نتايج حاصل از واسنجی و ارزيابی مدل  HEC-HMSبرای حوضه قرهسو
Table 6- HEC-HMS calibrated and validated results for Gharesou Basin
صحتسنجی Validation 1988-1990

واريانس
مدل
شده

واريانس

میانگین

میانگین

مشاهداتی

مدل

مشاهداتی

واسنجی Calibration 1993-1996

واريانس
ضريب

دوره

ضريب

مدل
شده

واريانس

میانگین

میانگین

مشاهداتی

مدل

مشاهداتی

شده
شده
Observati
Observati
Observati
 Observatiنش  Nashتعیین R2
Simulatio
Simulatio
on
on
on
on
Simulatio
Simulatio
n
n
average n average variance
average n average variance
variance
variance
23.76
22
1018
1073
0.60
0.57
24.19
18.87
1102
731

ضريب
نش
Nash

Period

ضريب
تعیین R2

0.66

0.70

547.9

786.7

19

24.23

0.64

0.67

674.5

578.3

22.05

23.87

0.65

0.72

370.9

446.7

19

24.23

0.65

0.71

396.5

321.5

22.05

23.87

0.74

0.80

معیار Index

روزانه
ماهانه
فصل

شکل  -4مقايسه هیدروگراف جريان مشاهداتی و مدلسازی شده در دوره صحتسنجی مدل HEC-HMS
Figure 4- Comparison between observed flow hydrograph and simulated flow in HEC-HMS validation

تغییرات رواناب حوضه در دوره آینده

در ادامه با معرف سری زمان روزانه دما و بارش ریزمقیاس شده
توسط مدل  SDSMو تناسب به مادل  ،HEC-HMSساری زماان
رواناب در ایستگاه هیدرومتری قره باغساتان طا دوره 2040-2069
برای روش آماری و  2040-2052برای روش تناسب تحت مدلها و

سناریو های مختلف شبیهساازی گردیاد .شا ل  5تغییارات میاانگین
ماهاناه روانااب بارای هاار مادل  GCMرا باا روش آماااری SDSM
نمایش م دهد .همانطور که از خروجا هاای روش  SDSMمشاهود
است مدل  HADCM3نسبت به مدل  CANESM2در بیشتر ماهها
مقادیر کمتری را نشان م دهد و مدل  CANESM2در اکثر ماههای
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زمستان و پاییز افزایش رواناب را شبیه سازی کرده است در حاال کاه
 مادل.در اکثر ماههای بهار و تابستان کاهش رواناب را نشان م دهاد
 نیاز در فصااول زمسااتان و تابساتان افاازایش رواناااب راHADCM3

 در دوره آيندهSDSM  میانگین ماهانه رواناب با روش-5 شکل
Figure 5- Monthly average runoff by SDSM method for future period

 میانگین ماهانه رواناب با روش تناسبی در دوره آينده-6 شکل
Figure 6- Monthly average runoff by Proportional method for future period

 دامنه تغییرات رواناب دوره آينده نسبت به دوره پايه-7 جدول
Table 7- The Runoff variation values for future period versus basic period

میانگین

مدل منتخب

مدل منتخب

میانگین

تغییرات

بیشترين

بیشترين

دما روش

بارش روش

تغییرات

افزايش

Averag
e of
flow
changes
)m3/s(

افزايش

Highest
increas
)m3/s(e

Selected
model for
precipitatio
n by
Proportiona
l method

کاهش

Highest
decreas
)m3/s(e

Highest
decreas
)m3/s(e

Highest
increas
)m3/s( e

-0.07

-17

32.3

8.7

-10

38

-6.6

-28.2

13

Selected
model for
temperature
by
Proportiona
l method
HADGEMA2
HADGEMA1B

جريان

Averag
e of
flow
changes
)m3/s(

کاهش

تناسبی

بیشترين

جريان

تناسبی

بیشترين

9.1

-12.2

38.3

0.06

-16.6

32.4

ECHAM-A2

22.5

-9.9

75.8

-6.5

-27.9

12.9

ECHAMA1B

19.3

-5.9

75.7

-5.4

-24.5

15.2

ECHAM-B1

18.5

-5.9

63.9

0.04
-6.4
-5.2

-17.1
-27.7
-24.3

32.6
13.6
15.4

SIRCO-A2
SIRCO-A1B
SIRCO-B1

HADCM3

مدل منتخب

مدل منتخب

دما روش

بارش روش

SDSM
Selected
model for
temperatur
e by SDSM

SDSM
Selected
model for
precipitatio
n by SDSM

HADCM3A2
HADCM3B2
CANESM2RCP2.6
CANESM2RCP4.5
CANESM2RCP8.5

HADCM3A2
HADCM3B2
CANESM2RCP2.6
CANESM2RCP4.5
CANESM2RCP8.5
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از ش ل  6نیز م توان به ایان نتیجاه رساید کاه روش تناساب
کاهش بیشتر رواناب را در دوره آینده نسبت به روش  SDSMنمایش
م دهد .به طوریکه حوضه در زمستان شااهد افازایش روانااب و در
فصول بهار ،تابستان و پاییز کاهش رواناب خواهد بود .دامنه تغییارات
رواناب و افزایش و کاهش هر مدل در دوره آینده نسبت به دوره پایاه
در جدول  7آورده شده است .نتایش جدول حاک از کاهش روانااب در
روش تناسب و در سناریوهای  A1Bو  B1است .همننین بیشاترین
افزایش رواناب در مدل  CANESM2-RCP2.6باه انادازهی 75/86
متر م عب بر ثانیه و کمتارین افازایش در روش تناساب ترکیبا در
مدل  ECHAM-A1Bبه مقدار  12/94متر م عب بر ثانیه م باشاد.
همننین بیشترین کاهش رواناب در روش تناساب ترکیبا در مادل
 HADGEM-A1Bبه اندازهی  -28/2متر م عب بر ثانیه و کمترین
کاهش در روش  SDSMو مدل  CANESM2-RCP4.5به اندازهی
 -5/91متر م عب بر ثانیه است .در کال تغییارات ماهاناه روانااب در
روش  SDSMبین  -12/23و  75/86متر م عب بر ثانیاه اسات و در
روش تناسب ترکیب بین  -28/2و  32/65متر م عب بر ثانیه است.

نتیجهگیری
تحقیق حاضر برای بررس عادم قطعیات روشهاای ریزمقیااس
نمای تحت اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قرهسو انجام گردید .بدین

1583

منرور خروج دما و بارش مدلهای  GCMsبا دو روش آماری (مدل
 )SDSMو تناسب برای دوره آت حوضه ریز مقیاس گردیاد .برتاری
این تحقیق ارزیاب مدل  CANESM2که به تازگ اراآه شده اسات
م باشد همننین از دیگر نقاط قوت در بخش واسنج مدل باارش-
روانااب  HEC-HMSما باشاد کاه از مادل تلفاات پیوساته SMA
استفاده شد که منجر باه واسانج بهتار و در نرار گارفتن تغییارات
ترسال و خش سال حوضاه شاده اسات .نتاایش واسانج و صاحت
سنج مدل بارش -رواناب نیز در حد مورد قبول باود باه طاوریکاه
ضریب تعیین روزانه برابر با  0/7برای دوره واسنج و  0/6برای دوره
صحتسنج مدل بود .نتایش کل نشان از تغییرات ماهانه روانااب در
روش  SDSMبین  -12/23و  75/86و در روش تناسب ترکیب بین
 -28/2و  32/65متاار م عااب باار ثانیااه دارد .در دوره آینااده در اکثاار
مدل ها حوضه با افزایش روانااب در فصال زمساتان و کااهش آن در
دیگر فصول همراه خواهد بود که دلیل آن ذوب برف در زمساتان باه
علت افزایش دما و کاهش رواناب در دیگر فصول به علت کااهش در
بارش در بیشتر مدلها م باشد .در آخر نیز باه عناوان پیشانهاد ایان
تحقیق لزوم بر توجه به تغییرات اقلیم و سیاستگیاریهای صحیح در
جهت مقابله و کمتر نمودن اثرات آن در آینده بایش از پایش اهمیات
یافته و مستلزم مدیریت صحیح در مناابع آب و تصامیم گیاریهاای
بهنگام در دوره حال و آینده م باشد.
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Introduction: Uncertainty estimation of climate change impacts has been given a lot of attention in the
recent literature, However, uncertainty in downscaling methods have been given less attention. Today many
studies have been done about the future impact of climate change on human life and water resources. Urban
development, water conflicts, and Green House Gases increasing will intensify this event in future and will alter
rivers flow. Basin catchment has faced to flow recession and also runoff decreasing in few last decades. At this
field the climate change effects will intensify this conditions in future decades too. The first step of climate
change impacts studies is the projection of future climate variables (e.g precipitation and temperature). GCMS
models and their outputs are useful tools for this projection. The main problem is the mismatch of spatial scale
between the scale of global climate models and the resolution needed for impacts assessments.
Materials and Methods: The Gharesou River Basin is located in the west of Iran. Its area is approximately
equal to 5793km2, and the maximum and minimum of its heights are 1237 and 3350 m, respectively. The
average of annual rainfall varies from 300 to 800mm. This study focuses on various climate models from IPCC
fourth and fifth reports and has been used two downscaling methods including the statistical and proportional
downscaling methods and also scenarios and different climate models for considering different uncertainty. The
new scenarios as Representative Concentration Pathways (RCPs) of greenhouse gasses have been used in fifth
assessment reports (AR5) of IPCC. The Representative Concentration Pathways describe four different 21stcentury pathways of greenhouse gas (GHG) emissions and atmospheric concentrations, air pollutant emissions
and land use. The RCPs represent the range of GHG emissions. Different kinds of downscaling method include
1) Proportional downscaling that is adding coarse-scale climate changes to higher resolution observations (the
delta approach); 2) Statistical method (eg SDSM model; CLIGEN; GEM; LARS-WG and etc); 3) Dynamical
method that is application of regional climate model using global climate model boundary conditions (e.g,
RegCM3; MM5 and PRECIS). statistical downscaling method processes establish relating large scale climate
features (e.g., 500 MB heights), predictors, to local climate (e.g, daily, monthly temperature at a point),
predictands. The SDSM software reduces the task of statistically downscaling daily weather series into seven
discrete processes that are consist of quality control and data transformation; screening of predictor variables;
model calibration; weather generation (observed predictors); statistical analyses; graphing model output and
scenario generation (climate model predictors). HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) has been designed by
HEC (Hydrologic Engineering Center) for simulation of precipitation-runoff processes in a drainage basin. The
HEC-HMS simulation methods represent - Watershed precipitation and evaporation: These describe the spatial
and temporal distribution of rainfall on and evaporation from a watershed. - Runoff volume: These address
questions about the volume of precipitation that falls on the watershed: How much infiltrates on pervious
surfaces? How much runoff of the impervious surfaces? When does it run off? - Direct runoff: including
overland flow and interflow. These methods describe what happens as water that has not infiltrated or been
stored on the watershed moves over or just beneath the watershed surface. Baseflow: simulate the slow
subsurface drainage of water from a hydrologic system into the watershed’s channels.- Channel flow: These socalled routing methods simulate one-dimensional open channel flow, thus predicting time series of downstream
flow, stage, or velocity, given upstream hydrographs. HEC-HMS includes several models for calculation of
cumulative precipitation losses but only the SMA module is continuous (a module that simulates the losses for
both wet and dry weather conditions). Other loss models are event based.
Results and Discussion: The results of criteria and models weighting show that CANESM2 and HADCM3
are better than other models for future temperature and precipitation projection for statistical downscaling and
HADCM3 for future precipitation and HADGEM for future temperature assessment for Proportional
1 and 3- Assistant Professors, Department of Civil Engineering, University of Ayatollah Ozma Borujerdi, Borujerd, Iran
(*- Corresponding Author Email: Goodarzi6mr@gmail.com)
2- M.Sc. Graduated, Department of Water Engineering and Hydraulic Structures, University of Ayatollah Ozma
Borujerdi, Borujerd, Iran
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downscaling. According to various scenarios, future temperature and precipitation projection (2040-2069 period
for the statistical and 2040-2052 period for Proportional downscaling) have downscaled and have given to HECHMS model for future flow projection. Already the rainfall-runoff model has calibrated and validated base on
observed flow data in reference period that daily coefficient of determine was 0.7 for calibrated period and 0.6
for validated period. Finally, flow variation has investigated that Most of GCMS represent increases in winter
flows and reductions in other season flows.
Keywords: Emission scenarios, GCM models, HEC-HMS model, Proportional approach, SDSM model
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چکيده
استفاده از راهکارهای طرح تعادل بخشی به عنوان یکی از مهمترین گزینههای کاهش و تعدیل بحران منابع آب زیرزمینی بوده و رسیدن بهه یه
تراز آب مطلوب و پایدار در آبخوانها به عنوان هدف اصلی این راهکار مطرح میباشد .تراز مطلوب آب زیرزمینی با توجه به هدف طهرح تعهادلبخشهی
آبخوان ،برگشت سامانه به تراز اولیهی آب و جبران کمبود منابع آب زیرزمینی است .جهت نیل به این ههدف مهیبایسهت سهناریوهای تعهادلبخشهی و
پایداری سیستم آب زیرزمینی با استفاده از شاخصهای مناسب ارزیابی گردند .بدین منظور در مقاله حاضر ،سه شهاخص اعتمادپهيیری ،آسهیبپهيیری و
مطلوبیت پیشنهاد گردیده و این شاخصها جهت ارزیابی میزان پایداری سیستم آب زیرزمینی در سناریوهای مختلف تعهادلبخشهی بوهور یکپارچهه و
توزیعی محاسبه شد .در این تحقیق از راهکار کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی که یکی از اصلیترین پروژههای طرح تعادلبخشی است ،در  6سطح
کاهش  3 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1و  3/5درصد برداشت آب کشاورزی بوهور سهاهنه مهورد اسهتفاده هرار گرتهت .نتهای شهبیهسهازی بها اسهتفاده از مهدل
 MODFLOWو اعمال سناریوهای طرح تعادلبخشی نشان داد که با کاهش برداشت آب ،شاخص پایداری سیستم اتزایش یاتته و از بهبود  32درصدی
در سناریوی ی درصد کاهش برداشت به  88درصد در سناریوی  3/5درصد کاهش برداشت میرسد .همچنهین بررسهی شهاخص پایهداری سیسهتم در
سناریوهای مختلف نیز نشان داد که کاهش  2/5درصدی برداشت آب ،وضعیت آبخوان را به حالت پایداری خواهد رسهاند .شهاخص ارائهه شهده در ایهن
تحقیق با توجه به ابلیت توزیعی بودن و امکان بررسی اثر سناریوهای مختلف ،در سایر آبخوانها نیز میتواند استفاده شود.
واژههای کليدی :آسیبپيیری ،اعتمادپيیری ،تراز مطلوب ،شاخص پایداری سیستم ،مطلوبیت

مقدمه 2 1

3

در دو دهه اخیر تحت تأثیر تنشهای محیطی و ا لیمهی برداشهت
از منابع آب زیرزمینی رشد ابل توجهی داشته ( ،)19کهه سهبب اتهت
شدید سطح سفرههای آب زیرزمینی بخووص در مناطق خش شده
است .با توجه به اتت سطح سفرههای آب زیرزمینی ،مدیریت برداشت
از این منابع و کنترل سطح برداشهت بسهیار مههم بهوده و بسهیاری از
سناریوهای تعادلبخشی آبخوان برای تامین این هدف مطرح شدهاند.
مدیریت آبهای زیرزمینی در سراسر جهان بها تغییهرا ا لهیم ،رشهد
ا توادی -اجتماعی و حکمرانی نامناسب آب ،مختل شهده اسهت (.)4
مورف آب بدون برنامهریزی در بخش کشاورزی بخووص در مناطق
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشجوی دکتری منابع آب ،دانشیار و استادیار گروه مهندسی
آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
)Email:banihabib@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.66959

خش که تنها منبع تأمین آن منهابع زیرزمینهی هسهتند ،سهبب اتهت
شدید این منابع شهده اسهت .متولیهان آب کشهور را بهر آن داشهته تها
طرحهای تعادلبخشی و برون رتت از بحهران آب زیرزمینهی را ارائهه
دهند .ارائه سناریوهای مختلف جهت تعادل بخشهی بهدون توجهه بهه
میزان اثرگياری و ارزیابی پایداری آبخهوان نمهیتوانهد موجهب بهبهود
مدیریت آبخوان شود.
مطالعا مختلفی در زمینه شاخص ارائه شده است که از آن جمله
شهههاخص  ،)14(4CWSIشهههاخص پایهههداری  )2( 5WSIشهههاخص
 )6( 6WJWSIو شاخص جامع خشکسالی ( )15را می توان نها بهرد
که در این تحقیقا پایداری منابع آب تعریهف نشهده اسهت .پانهدی و
همکاران در سال  )13( 2007به منظهور بررسهی و توسهعه پایهدار در
بخش آب زیرزمینی از ی چارچوب  5بخشی کهه شهامل پهایش آب
4- Canadian Water Sustainability Index
5- Watershed sustainability index
6- West Java water sustainability index

1588

نشریه آب و خاك ،جلد  ،31شماره  ،6بهمن  -اسفند 1396

زیرزمینی ،تولید دانش و انتشار ،تنظیم مقهررا  ،مشهارکت عمهومی و
مسئولیت سازمانی بود ،استفاده کرد .براساس این  5بخش پارامترهای
تغییرا در سیسهتم آب زیرزمینهی منطقهه دره کاتمانهدو را براسهاس
تغییرا حجم مخزن و رضایتمندی اجتماعی مورد ارزیابی هرار داد.
نتای نشان داد که وضعیت منابع آب زیرزمینی بحرانی بوده و تقویهت
زیرساختها جهت سیاستگياری توسعه پایدار منطقه ضروری اسهت.
مازا و همکاران در سهال  )8( 2014پایهداری آبخهوان را در یه دوره
زمانی در جنوب ایتالیا به عنوان شاخص مطمئن برای برداشهت آب از
آبخوان معرتی کردنهد .در ایهن مطالعهه حساسهیت شهاخص برداشهت
مطمئن آب با استفاده از پارامترهای مختلف مؤثر در بیالن آب منطقه
مورد تحلیل رار گرتهت و نتهای نشهان داد کهه تغيیهه از بارنهدگی و
رواناب مهمترین پارامترهای ورودی به منطقه جهت برداشت مطمهئن
معرتی شد .علیمنتی و لمباردی در سال  )1( 2015حداکثر دبهی ابهل
برداشت را به عنوان ی شاخص کمی برای پایداری آبخهوان معرتهی
کردند .با توجه به ورودیهای آماری ،تعهادل بهین عرضهه و تقاضها را
هزمه بر راری اطمینانپيیری آبخوان معرتی کردند .شاهدی و طالبی
در سال  ،)18( 2014چهار شاخص تالکن مارک برای آب تجدیدپهيیر
حوضه ،نسبت آب مورتی به آب تجدیدپيیر ،حداکثر اراضی تاریاب و
شاخص تجاوز سطح اراضی تاریاب را به عنوان شهاخصههای تعهادل
منابع آب و توسعه پایدار در حوضه ره و معرتهی کردنهد .صهفوی و
همکاران در سال  )16( 2016استفاده از توابع عضهویت تهازی جههت
استفاده در شاخصههای کهارایی سیسهتم منهابع آب را جههت بهبهود
عملکرد معیارها ارائه دادند .آنها با بررسی میزان تهأمین و نیهاز آب در
محدوده حوزه زایندهرود ،با بررسی میهزان کمبهود آب در بخهشههای
مختلف حوزه ،از شاخص هاشیموتو (آسیبپهيیری ،برگشهتپهيیری و
اطمینانپيیری) جهت بررسی میهزان عملکهرد سیسهتم در دورهههای
مختلف استفاده کردند .برای بهبود د ت بهرآورد شهاخصهها از توابهع
عضویت تازی جههت اتهزایش د هت اسهتفاده کردنهد ( .)16اسهتفاده
شاخص ،جهت کمی کردن ی سیستم بکار بهرده مهیشهود و جههت
ارزیابی ی سیستم منابع آب شاخص انعطافپيیری ارائه شده اسهت.
مطالعا زیادی در خووص کارایی سیستمهای منابع آب با استفاده از
شاخص انعطافپيیری 1ارائه شهده اسهت .بررسهی ،تحلیهل و ارزیهابی
عملکرد سیستم منابع آب (مخازن سد) ،با استفاده از روابط ارائه شهده
توسط هاشیموتو 2و همکاران در سهال  )5( 1982مهورد اسهتفاده هرار
گرتته است .با این وجود ،شاخص انعطافپهيیری ارائهه شهده توسهط
هاشیموتو با توجه به عد درنظرگرتتن ساختار آبخوان ،تفهاو زمهانی
در تغيیه و تخلیه آبخوان و تأثیرپيیر بودن آبخوان بهه ایهن عوامهل را
نمیتوان بوهور مناسهب در ارزیهابی سیسهتم آب زیرزمینهی مهورد
1- Reliability
2- Hashimoto

استفاده رار گیهرد .بررسهی منهابع آب زیرزمینهی بها در نظهر گهرتتن
سیستماتی بودن آبخوان و استفاده از شاخص ،جهت ارزیابی پایداری
یا انعطافپيیری سیسهتم آب زیرزمینهی تهاکنون انجها نشهده اسهت.
پایداری یا انعطافپيیری در سیستم آبخوان بهه مفههو کمهی کهردن
ظرتیت سیستم به منظور حدا ل رساندن آسیب به آبخوان است.
در این مطالعهه ،بها اصهالح شهاخص انعطهافپهيیری پیشهنهادی
هاشیموتو و همکاران ،شاخص جدید پایداری برای ارزیابی سیستم آب
زیرزمینی پیشنهاد شهده و تهأثیر سهناریوهای طهرح تعهادلبخشهی در
آبخوان با استفاده از شاخص پایداری آبخوان مورد ارزیابی رار گرتت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

آبخوان بیرجند ،در محهدوده مطالعهاتی ( )4616بیرجنهد در حهوزه
کویر لو در شرق ایهران بهه عنهوان یه منطقهه راهبهردی مهرزی
میباشد .این آبخوان با مسهاحت  428/9کیلهومتر مربهع ،بها میهانگین
بارندگی  170میلیمتر در ی ا لیم خش و سهرد هرار دارد .سهازند
زمین شناسی آبخوان بیرجند از نوع کواترنر با متوسط ضخامت آبخوان
 75متر میباشد .جهت کلی جریان آب زیرزمینی ،از شمال بهه طهرف
جنوب و در ادامه بطرف غرب آبخوان است .میانگین ضهخامت اشهباع
آبخوان حدود  25متهر بهرآورد شهده اسهت ( .)11شهکل ( )1مو عیهت
آبخوان ،محدوده مطالعاتی و شکل ( )2تغییرا حجم آبخهوان و اتهت
آب زیرزمینی را طی ی دوره  20ساله تا سال آبهی 1393-94نشهان
میدهد .بیش از  12میلیون متهر مکعهب در طهی ایهن دوره زمهانی از
حجم استاتی آبخوان آب برداشت شده که سبب شهده ایهن آبخهوان
بوور ممنوعه و بحرانی از سوی شرکت آب منطقهای معرتی شهود
(.)11
تعادلبخشی آبخوان

برداشتهای بیرویه از آب زیرزمینی بخووص در طی  15سهال
اخیر ،سبب کاهش حجم استاتی آبخوانهای کشهور بهه میهزان 75
میلیارد متر مکعب تا پایان سهال آبهی  90-91شهده اسهت ( .)11ایهن
کاهش حجم با  35میلیارد متر مکعب اضاته برداشت بل از سهال 76
بههرآورد  110میلیههارد متههر مکعههب برداشههت مههازاد از سههفرههههای آب
زیرزمینی را در برداشته است ( .)12این موضوع سهبب خشه شهدن
بسیاری از منابع آب زیرزمینی ،رودخانهها ،تاهبها ،باغها و اراضهی
کشاورز ،اتت کیفی منابع آب زیرزمینی ،نشست زمین ،بالاستفاده بیش
از  250000کیلومتر شبکه آبفا ،مهاجر و حاشهیه نشهینی ،بهه خطهر
اتتادن امنیت سیاسی ،اتزایش مورف انرژی و سایر پیامدها را داشهته
است (.)12
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شکل  -1موقعيت آبخوان و محدوده مطالعاتی بيرجند
Figure 1- Case study of Birjand aquifer

شکل  -2تحليل وضعيت افت و تغييرات حجم مخزن آب زيرزمينی
Figure 2- Analyst of losses and groundwater volume

به منظور تسریع در مدیریت این وضهعیت ،برنامهه تعهادلبخشهی
زیرنظر وزار نیرو در  15پروژه کالن ملی با هدف تأمین و بازگشهت
حجم استاتی سفرههای آب زیرزمینی آغاز شهده اسهت ( .)12ههدف
چند پروژه طهرح تعهادلبخشهی ،کهاهش برداشهت از سهفرهههای آب
زیرزمینی میباشد که به طرق خرید چاهههای کهم بهازده کشهاورزی،
کنترل ،نظار و مسلوبالمنفعه نمودن چاههای تا هد پروانهه مضهر و
جایگزینی پساب با چاههای کشهاورزی در دشهتههای ممنوعهه از آن
جمله است ( .)12این پروژهها در صور اجرایی شدن سهبب کهاهش

حجم برداشت تعلی از منابع آب زیرزمینی میشوند و میتوانند حجهم
ابل تهوجهی آب را بهه سهفرهی آب زیرزمینهی برگرداننهد .براسهاس
برآوردهای انجا شده حجمهی بهالب بهر  44درصهد از ههدف احیها و
تعادلبخشی آبخوانها با استفاده از این سهه پهروژه در سهطح کهالن
تأ مین خواههد شهد و مهابقی براسهاس جلهوگیری از اضهاته برداشهت
چاههای مجاز ،طرحهای اتزایش نفوذ آب انجا خواههد شهد .در ایهن
مطالعه ضمن بررسی کاهش برداشت از سفرهآب زیرزمینی که یکی از
پروژههای طرح تعادلبخشی است ،لهزو اثربخشهی ایهن سهناریو بهر
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وضعیت آتی آبخوان مورد ارزیابی رار میگیرد.
تعریف تراز مطلوب آب زیرزمینی

به منظور ارزیهابی پایهداری سیسهتم آب زیرزمینهی ،تعریهف تهراز
مطلوب آب زیرزمینی جهت مقایسه و برآورد شاخص امری مهم است.
تراز مطلوب آب زیرزمینی ،با توجه به هدف تعادل بخشی آبخهوان ،در
ی برنامه بیست ساله تعریف شده است .بر اساس این طرح ،تراز آب
زیرزمینی در آبخوانها میبایست در طی بیست سال (چههار برنامهه 5
ساله) بهه تهراز آب زیرزمینهی اولیهه برگهردد ( .)12برگشهت تهراز آب
زیرزمینی به حالت اولیه براساس جبران  110میلیارد متر مکعب از کل
کسری آبخوانهای دارای بیالن منفی کشور و بطور متوسط ساهنه 5
میلیارد متر مکعب در برنامه تعادلبخشی در طی بیست سهال تعریهف
شده است (.)12
بررسی هیدروگراف آبخهوان و سهری زمهانی تهراز آب زیرزمینهی
پیزومترها و آبخوان نشان میدهد که منحنی تراز آب زیرزمینی عالوه
بر داشتن روند تراز آب در طی دوره زمانی ،دارای ی رتتار نوسانی در
زمان نیز میباشد ،بطوریکه تغییهرا تهراز آب زیرزمینهی را در دوره
زمانی نشان میدهد .رتتار نوسانی تراز آب زیرزمینی ناشی از اتهزایش
تغيیه و کاهش برداشت آب در توول مرطوب و اتزایش بهرهبهرداری
و کاهش تغيیه در توول خش ناشی میشود .با توجهه بهه نزدیکهی
رتتار تراز آب زیرزمینی با منحنی سری توریه (رابطه  )1میتوان رتتار
نوسانی تراز آب را با بسط ی تابع از نوع سری توریه روی دادهههای
تراز آب زیرزمینی مورد بررسی رار داد ( .)3هدف طرح تعادلبخشهی
رسیدن تراز آب زیرزمینی به تراز آب اولیه میباشد که نحهوه رسهیدن
تراز آب در طی زمان اهمیت نداشته ليا در این مطالعه با توجه به روند
تغییرا تراز آب و رتتار نوسانی در آبخهوان در طهی دورهی آمهاری از
سری زمانی توریه بهرای تهدوین سهری زمهانی تهراز آب در ههر چهاه
مشاهدهای و آبخوان استفاده شد .سری توریه بسطی است که هر تابع
متناوب را به صور حاصل جمع تعدادی نامتنهاهی از توابهع نوسهانی
ساده (سینوسی ،کسینوسی و یا تابع نمایی مختلط) بیان میکند.

()1
) F(xتابع سیگنال a0 ،اندازه سیگنال با ترکانس صهفر و دو تهابع
سینوسی و کسینوسی ،توابع نوسانی میباشد.
پایداري سیستم آب زیرزمینی

معیارهای عملکرد ی سیستم منابع آب براسهاس میهزان تهأمین
نیاز آب برای کاربران آب در بخهشههای مختلهف تعریهف مهیشهود.
کارایی تنی ی سیستم منابع آب را میتهوان بها اسهتفاده از شهاخص
انعطافپيیری مورد ارزیهابی هرار داد .ایهن شهاخص ترکیبهی از سهه

شاخص اعتمادپيیری ،آسیبپهيیری و برگشهتپهيیری بهوده و بهرای
ارزیههابی کههارایی سیسههتمهههای منههابع آب پیشههنهاد شههده و بیشههتر در
مطالعا مختلف بهرهبرداری بهینه و پایدار از مخازن آب استفاده شده
است ( .)6اما در مطالعا آبهای زیرزمینی ،جهت ارزیابی بهرهبرداری
پایدار آبخوان ،این شاخصها اسهتفاده نشهده اسهت .بنهابراین در ایهن
مطالعه شاخصههای پایهداری آبخهوان شهامل اعتمادپهيیری ،آسهیب
پيیری و مطلوبیت به عنوان شاخصهای ارزیابی تنی پایداری سیستم
آب زیرزمینی معرتی و استفاده میشود .شاخص اعتمادپيیری آبخوان،
به این مفهو است که سناریوی کاهش برداشت تا چهه حهد توانسهته
آبخوان را به حالت اولیه خود برگرداند .این برگشهت بهه حالهت اولیهه
آبخوان ،براساس هدف طرح تعادلبخشی به عنوان تراز آب یها حجهم
آب است که هدف آن برگشت تراز آب زیرزمینی به تراز اولیهه آن تها
بیست سال آینده در برنامهه ششهم توسهعه مهیباشهد .بهراین اسهاس
اعتمادپيیری کمی سیستم آبخوان برای ههر سهناریوی تعهادلبخشهی
بوور رابطهه ( )2ارائهه شهده اسهت ( .)5در شهکل ( )3مفههو ایهن
شاخص با پیکان مشکی شماره ی نشهان داده شهده اسهت و در ههر
ی از گا های زمانی که تراز آب زیرزمینی باهتر از تراز مطلوب هرار
گیرد ،محاسبه میشود.
()2

nEL
N EL
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که در آن  nELتعداد دورههایی که تراز آب زیرزمینی باهتر از تراز
مطلوب (تراز تعادل) باشد و  N ELتعداد کل دورهها است.
آسیبپيیری بیانگر میهزان کمبهود ( )9در سیسهتم آب زیرزمینهی
میباشدکه شد شکستهای سیستم را بیهان مهیکنهد .ایهن شهد
شکست میتواند براساس میهانگین مهاکزیمم کمبودهها در یه دوره
متوالی شکست در سیستم یا احتمال بیشتر شدن کمبود در ی یا چند
دوره از ی حد معین و یا میانگین شکستها بیهان شهود ( 5 ،7و.)10
میزان آسیب پيیری آبخوان از نقطه نظر کمی با استفاده از رابطهه ()3
در آبخوان با توجه به تغییرا تراز آب آبخوان در طی دوره شبیهسازی
محاسبه شده است .شکسهت یه سیسهتم آب زیرزمینهی در اجهرای
سناریوی تعادلبخشی ،براساس پایینتر بودن تراز آب زیرزمینی نسبت
به تراز مطلوب تعریف میشود .شکل ( )3مفههو آسهیبپهيیری را بها
توجه به پارامترهای مورد استفاده در رابطهه ( )3نشهان مهیدههد (.)5
براین اساس در گا های زمانی که تراز آب زیرزمینی پایینتهر از تهراز
مطلوب باشد سیستم آبخوان دارای کمبود میباشد کهه در شهکل ()3
این تاصله یا کمبود با رنگ خاکستری نشان داده شده است.
()3
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در این رابطه  Wtتراز آب زیرزمینی مطلوب در هر گا زمانیWs ،

تحليل پایداري كمی سامانهي آبخوان

تراز آب زیرزمینی شبیهسازی شده در هر دوره زمانی برای هر سناریو،
 WPrتراز آب زیرزمینی بدون اعمال سناریو و  nتعهداد دورهههایی کهه
تراز آب زیرزمینی پایینتر از تراز مطلوب رار میگیرد .در شرایطی که
تههراز آب زیرزمینههی بههاهتر یهها برابههر بهها تههراز مطلههوب باشههد مقههدار
)  (Ws  Wtصفر در نظر گرتته میشود.
استفاده از شاخص برگشتپيیری جهت ارزیابی یه سیسهتم آب
زیرزمینی ابل تعریف نمیباشد .شاخص برگشهتپهيیری بهه مفههو
برگشت سیستم از حالت شکست به حالت پیروزی یا مطلهوب اسهت و
در آبهای زیرزمینی با توجه به نوسانا و روند کلهی تهراز آب ،ابهل
ملموس نیست .تغییرا تراز آب در چاههای مشاهدهای برخالف تهراز
آب در پشت یه سهد ،تهابع سهریعی از جریانها ورودی و خروجهی
نمیباشد .نرخ تغییرپيیری حجهم سهفرهی آب زیرزمینهی نسهبت بهه
منحنی عرضه و تقاضا مربوط به بهرهبرداری از ی سد کم میباشهد.
بطورکلی مفهو آبخوان به معنای ی مخزن دارای آب بوده و مشابه
مخزن سد که در آن اضاته تامین نیاز آبی در ی گها زمهانی سهبب
خش شدن مخزن سد میشود نیست .این تغییرا کم سبب میشود
تا مفهو شکست و پیروزی کمتهر ابهل اسهتفاده باشهد و اسهتفاده از
مفهو برگشتپهيیری و رابطهه ارائهه شهده بهرای آن ،در بخهش آب
زیرزمینی صحیح نباشد .ليا بدین منظهور بها اسهتفاده از ایهن مفههو ،
شاخص مطلوبیت آب زیرزمینهی تعریهف مهیشهود .در ایهن شهاخص
احتمال برگشت سیستم به حالت مطلوب تحت ی سهناریو یها بهدون
اعمال سناریو به عنوان شاخص مطلوبیت سیستم معرتی میشهود .بها
توجه به اتت منابع آب زیرزمینی ،به منظور جبران ایهن کمبهود آب ،از
سناریوی تعادلبخشی استفاده شد .اثر سناریو و میزان برگشهت آب در
آبخوان تا تراز مطلوب آب زیرزمینی ،با استفاده از شهاخص مطلوبیهت
مورد سنجش رار گرتت .این شاخص برمبنای درصد برگشت تراز آب
زیرزمینی تا تراز مطلوب در هر سناریو با استفاده از رابطهه ( )4بدسهت
میآید .در شکل ( )3مفهو شاخص مطلوبیت نشان داده شهده اسهت.
همانطور که در این شکل دیده میشهود درصهد بهاه آمهدن تهراز آب
زیرزمینی نسبت به تراز آب زیرزمینی شبیهسازی شده و تراز مطلهوب،
به عنوان شاخص مطلوبیت با خطچین معرتی میشود.
()4

REL  rEL
)
REL  R pr

( *  EL  100

در این رابطه  rELبیانگر تراز آب زیرزمینی پس از اتت REL ،تراز
آب زیرزمینی در تراز مطلوب و  R prتراز آب زیرزمینی مشاهداتی یها
پیشبینی شده (بدون اجرای سناریوی تعادل بخشی) میباشد .پهس از
برآورد سه شاخص اعتمادپيیری ،آسیبپهيیری و مطلوبیهت ،شهاخص
پایداری سیستم برای هر سناریوی طرح تعادل بخشی را مهیتهوان بها
استفاده از رابطه ( )5محاسبه کرد ( .)5شاخص بدست آمهده از رابطهه
( )5بین صفر تا ی است .هرچه مقدار این شاخص به ی نزدی تهر
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باشد میزان پایداری سیستم بیشتر خواهد بود .از این شاخص میتهوان
جهت سهولت در مقایسه ،ارزیابی و توهمیمگیهری بهین سهناریوهای
مختلف تعادلبخشی در تومیمگیهری و برنامهه ریهزی اسهتفاده کهرد
(.)17
()5

)  EL  3  EL . EL .(1   EL

در این رابطه   ELشاخص پایداری سیسهتم آب زیرزمینهی EL ،
شههاخص اعتمادپههيیری  EL ،شههاخص مطلوبیههت و   ELشههاخص

آسیبپيیری است.
مدلسازي آبخوان

استفاده از مدل جهت بررسی رتتار ی سیستم در شرایط تعلی و
آینده مورد استفاده رار میگیرد .ليا به منظور شبیهسازی اثر سناریوی
کاهش برداشت آب در طهرح تعهادلبخشهی و ارزیهابی شهاخصههای
پایداری آبخوان از مدل  MODFLOW 2000با استفاده از نهر اتهزار
 GMS v6استفاده شد .وضعیت تعلی ا لیمهی و مهدیریتی آبخهوان در
ی دوره  9ساله ( 1385-86تا  )1393-94مدلسازی شد .استفاده از
مدل مفهومی آبخوان با توجه به ابلیت توزیعی بودن نتای  ،میتوانهد
اثربخشی آبخهوان را در ههر بخهش از آبخهوان نشهان دههد .پهس از
واسنجی و صحتسنجی مدل ،ی دوره  10ساله برای پهیشبینهی و
اثر سناریوهای تعادلبخشی استفاده شد .دوره  10ساله با توجه به اتق
 1404طرح تعادلبخشی ( )12انتخاب شهد .دوره آمهاری مهدلسهازی
شامل  6سال برای واسنجی ( 1385-86تا  )1390-91و  3سال برای
صحتسنجی مدل تا سال آبی  93-94مورد استفاده رار گرتت .گها
زمانی شبیهسازی بوور ماهانه و مهرماه  1385با توجه به کمتهرین
تغییرا تراز آب ،کمترین حساسیت آبخوان به منابع تغيیه و تخلیهه و
دادههای موجود برای شبیهسازی حالت ماندگار مدل انتخاب شد .مدل
ماندگار در وا ع بیانگر اولین گا زمانی مدلسازی است کهه براسهاس
معههاده حرکههت آب زیرزمینههی مههیبایسههت در آن پههارامتر هههدایت
هیدرولیکی واسنجی شود.
هدف از مدلسازی بررسی گزینههای چگونگی به تعادل رساندن
بیالن ،پیشبینی وضهعیت آتهی آبخهوان تحهت سهناریوهای مختلهف
هیدرولوژیکی ،بررسی صحت و سقم دادههای مههههههدل مفههومی و
دنباله روی از روشهای استاندارد مدلسهازی ریاضهی تهوأ بها ارائهه
واسنجی میباشد .اولین گا مدلسازی تهیه مهدل مفههومی آبخهوان
بیرجند می باشد که بهر مبنهای منهابع تغيیهه و تخلیهه آبخهوان ،مهرز
محدوده مدلسازی ،تبخیر و تعرق و همچنین اسهتراتیگراتی آبخهوان
آماده میشود.
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Forecasting G.W without Scenario

مطلوبيت

Favorable water table

Desirability
Forecasting G.W with Scenario

1

آسيب پذيری

اعتمادپذيری
Vulnerability
Reliability

شکل  -3شاخصهای پايداری آبخوان با استفاده از هيدروگراف بدون اعمال سناريو ،شبيهسازی سناريو و تراز مطلوب
Figure 3- Sustainability Indicators of groundwater hydrograph for business as usual, simulation of the scenario and desired
water level

نفوذ از بارندگی ،نفهوذ ناشهی از جریانها برگشهتی کشهاورزی و
شرب ،نفهوذ از روانهاب سهطحی ،تغيیهه ناشهی از جریهان ورودی آب
زیرزمینی که بوور جبهههای با بار ثابهت ( )1GHBدر نظهر گرتتهه
شد به عنوان پارامترهای تغيیهه مهدلسهازی اعمهال شهد .همچنهین
برداشت از چاههای بهرهبرداری ،تبخیر و تعرق در خروجی آبخوان که
سطح آب زیرزمینی کمتهر از  5متهر اسهت ،جبهههههای خروجهی آب
زیرزمینی که بوور جبهههای با بار ثابت ( )GHBدر نظر گرتته شد
به عنوان پارامترهای تخلیه مدلسازی وارد مدل شهد .در وا هع کلیهه
عوامل تأثیرگيار و مؤثر بر وضعیت هیدرولیکی آبخوان بایستی در نظر
گرتته شود .به منظور شبیهسازی و حل معاده جریان آب زیرزمینی
شبکهبندی آبخوان بوور شهبکه  250* 250متهر مربهع وارد مهدل
 MODFLOWگردید .جدول ( )1خالصهای از پارامترهای بیالن آب
زیرزمینی است که با محاسبه ایهن پارامترهها ،میهزان تغيیهه ناشهی از
بارندگی و رواناب منطقه با تقسیمبندی آبخوان از نظر کاربری اراضهی
و شبکه جریان برآورد و در مدل مفهومی وارد شد.
پههس از ورود کلیههه پارامترهههای بههیالن آب زیرزمینههی بههه مههدل
مفهومی ،شبیهسازی در دو حالت ماندگار و غیرماندگار انجها گرتهت.
شبیهسازی در حالت ماندگار در اولین گا زمهانی مربهوط بهه مهرمهاه
سال  1385و پس از آن شبیهسازی در حالهت غیرمانهدگار بها تعریهف
1- General head package

 108گهها زمههانی ماهانههه تهها سههال آبههی  1393-94انجهها گرتههت.
پارامترهای ورودی به مدل مفهومی شامل تغيیه آبخوان ،بهرهبرداری
از منههابع برداشههت آبخههوان ،جبهههههههای ورودی و خروجههی ،تههراز آب
زیرزمینی مشاهده شده و  ...بوور سری زمانی  9ساله وارد مدل آب
زیرزمینی و شبیهسازی انجا شد .پس از مهدلسهازی آبخهوان جههت
پیشبینی و ارزیابی شاخصهای پایداری آبخوان دو مرحله واسهنجی،
صهحتسهنجی مهدل انجها گرتهت .براسهاس معهاده حرکههت آب
زیرزمینی در حالت ماندگار و غیرماندگار و آنالیز حساسیت پارامترههای
آبخوان دو پارامتر هدایت هیدرولیکی در حالت ماندگار و آبدهی ویههه
آبخوان برای حالت غیرماندگار جهت واسنجی انتخاب میشود.

نتايج و بحث
نتایج واسنجی و صحتسنجی مدل کمی

یکی از عوامهل مههم در اجهرای د یهق مهدل ،شناسهایی عوامهل
حساس و واسهنجی ایهن عوامهل جههت بدسهت آوردن نتهای بهینهه
میباشد .با توجه به اجرای مهدل و آنهالیز حساسهیت مهدل ،دو عامهل
هدایت هیدرولیکی و ضریب آبدهی ویهه به عنوان عوامل حسهاس در
مدل ماندگار و غیرماندگار مشخص شد .براساس این دو عامهل ،مهدل
واسنجی شد .در انجا واسنجی برای دو پارامتر هدایت هیهدرولیکی و
آبدهی ویهه از لوگهای حفاری موجهود در منطقهه ،نتهای آزمایشها

تحليل پایداري كمی سامانهي آبخوان

پمپاژ و برآورد ابلیت انتقال و مطالعا پیشین نیز جهت تطبیق نتهای
استفاده شد .واسنجی مدل ماندگار آب زیرزمینهی بها تغییهر در مقهادیر
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هدایت هیدرولیکی بگونهای انجا پيیرتت که حدا ل خطهای ممکهن
بین تراز آب زیرزمینی مشاهده شده و شبیهسازی شده بر رار باشد.

جدول  -1خالصه بيالن آب زيرزمينی محدوده آبخوان بيرجند
Table 1- Abstract of water balance in birjand aquifer
تغذيه )MCM(Recharge

تخليه )MCM(Discharge

برگشتی از
نفوذ از
ارتفاعات

جريان
سطحی

Infiltration
from
Mountain

Run
off

52.77

12.2

برداشت از

برگشتی

آب شرب و

کشاورزی

صنعت

جمع

Flow back
from supply
and
industrial
14.88

Sum

Flow back
from
Agriculture
17.08

96.93

چاه ،چشمه و

تبخير از آب

قنات

زيرزمينی

تغييرات

خروجی از
آب

Discharge
well, spring
and qanat

Evaporation
from G.W

104

0

زيرزمينی

جمع
Sum

Variation
of volume

107

-10.1

Outflow
G.W
3

حجم مخزن

میدهد .شکل ( )4صحتسنجی نتای را بهرای سهال پایهانی (سهال
نهم) مدلسازی نشان میدهد .نتای مناسب صحتسنجی حهاکی از
د ت مناسب مدل در ترآیند واسنجی است .نتای صحتسنجی نشان
دهنده حدا ل اختالف بین تراز آب در شبیهسازی و مشاهداتی اسهت
و کلیه نقاط پیرامون خط مبنا میباشد.

مبنههای خطههای شههبیهسههازی بههرای مههدلسههازی در طههول دوره
مدلسازی اختالف کمتر از  50سانتیمتر بین تراز آب مشاهده شهده
و شبیهسازی شده میباشد که در مجمهوع خطهای مهدل کمتهر از 1
درصد میباشد .جدول ( )2میزان خطای مدل نههایی مانهدگار و غیهر
ماندگار برای آبخوان بیرجند را نشان مهیدههد .نتهای تحلیهل خطها
حاکی از د ت مناسب مدل برای مهدلسهازی غیرمانهدگار دارد .ایهن
نتای نشان میدهد که میانگین مجيور خطا یعنی اختالف بهین تهراز
آب زیرزمینی مشاهده شده با تراز آب زیرزمینی شبیهسهازی شهده در
کلیه  12پیزومتر مدل کمتر از  21سانتیمتر است .پهس از واسهنجی
مدل مانهدگار در آبخهوان بیرجنهد ،شهبیهسهازی اولیهه و پهس از آن
واسنجی مدل کمی آبخوان برای پارامتر آبدهی ویههه ( )1Syآبخهوان
برای مد زمان  6سال انجا و پس از آن برای صحتسهنجی دوره
 3سال بعد انتخاب شهد .مقهدار خطهای مهدل در حالهت غیرمانهدگار
مطابق جدول ( )2ارائه شد .در حالت غیرماندگار میانگین مجيور خطا
بین تراز آب زیرزمینی مشاهده شهده بها شهبیهسهازی شهده در کلیهه
پیزومترهای آبخوان در طی  6سال کمتر از  84سانتیمتهر مهیباشهد
که د ت مناسب مدل را برای صحتسنجی و پیشبینی نشان مهی-
دهد.
از ضروریا استفاده از ی مدل مناسب ،کنترل و بررسی رتتهار
مدل در مقابل برداشتها و اطالعا زمانههای گيشهته اسهت کهه
بایستی تطابق کاتی بین نتای مشاهدهای و پاسخههای مهدل وجهود
داشته باشد .طول زمان تطابق جهت صهحتسهنجی بسهتگی بهه دو
عامل نهوع آبخهوان و سهیر تهاریخی آبخهوان دارد .بهدین منظهور از
صحتسنجی مدل غیرماندگار برای سه سال پایانی مدلسازی حاکی
از د ت مناسب جههت پهیشبینهی وضهعیت آتهی آبخهوان را نشهان

پس از صحتسنجی مدل کمهی آبخهوان ،پهیشبینهی تهراز آب
زیرزمینی آبخوان با در نظر گرتتن تکرار شرایط گيشته برای آینهده،
انجا گرتت .نتای خروجی از پیشبینی مدل تا سال  1404که یه
دوره  10ساله میباشد بوور شکل ( )5ارائهه شهده اسهت .در ایهن
شکل پیشبینی تراز آب زیرزمینی بدون اعمال سناریو معرتهی شهده
است که نتای هیهدروگراف حهاکی از ادامهه اتهت آبخهوان بها رونهد
اتزایشی نسبت به دورههای بل تحت شرایط نرمال میباشد.
به منظور تعیین تراز مطلوب آب زیرزمینی و تعیین روند تغییرا
اتت آب در هر پیزومتر و کل آبخوان ،تحلیل روند اتت آب زیرزمینی

1- Specific yield

2- Root mean square error

جدول  -2ميزان خطای مدل کمی در دو حالت ماندگار و غيرماندگار
Table 2- Error in Quantitative model in steady and Unsteady

پارامتر خطا

مدل ماندگار

مدل غيرماندگار

Error parameter

Steady model

Un-steady model

0.048

-0.038

0.169

0.581

میانگین خطا
Mean Error

میانگین مطلق خطا
Abs Error

میانگین مجيور خطا
RMSE

2

0.211

0.835

پیشبینی و تعیین تراز آستانه آب زیرزمینی
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انجا گرتت .هدف طرح تعادلبخشی تأمین کسری مخزن و رسیدن
تراز آب زیرزمینی به تراز اولیه میباشد .در آبخوان بیرجند در طهی 9
سال مدلسازی تراز آبخوان از  1385/4متر به  1380/8رسهیده کهه
نشههاندهنههدهی اتههت  4/6متههر مههیباشههد .ایههن تغییههرا اتههت در

پیزومترهای آبخوان ،از اتت  10متر در پیزومتر تقهاب کهه در مرکهز
آبخوان رار دارد تا باهزدگی  60سانتیمتری آب در خروجی آبخوان
حاکی است.

Simulation of Water table

Observation of Water table

شکل  -4نتايج صحتسنجی مدل کمی آبخوان
Figure 4- Validation in Quantitative model

رتتار تراز آب زیرزمینی بدون اعمال سهناریوی تعهادلبخشهی ،بها
تناوب و روند کاهشی همراه بوده که به منظور تعیین تراز مطلوب آب
زیرزمینی جهت ارزیابی شاخص در اعمال سناریوهای تعادلبخشهی از
برازش سری توریه و روند اتت آب زیرزمینی استفاده شد .بدین منظور
با استفاده از سری زمانی ثبت شده و برازش آن با استفاده از نر اتهزار
 MATLABتابع سری توریه استخراج و با تحلیل شیب رونهد سهری
زمانی تراز آب ،تراز مطلوب آب زیرزمینی بدست آمهد .سهپس میهزان
تراز مطلوب جهت ارزیابی شاخص پایداری سیستم آب زیرزمینی مورد
استفاده رار گرتت .رابطه ( ،)6منحنی برازش داده شده تهراز مطلهوب
برای کل آبخوان را نشان میدهد .مشابه ایهن رابطهه بهرای ههر چهاه
مشاهدهای در آبخوان ،تراز مطلوب جههت ارزیهابی شهاخص پایهداری
سیستم برآورد شد که حداکثر خطای برآورد تراز مطلوب با اسهتفاده از
سری توریه  8سهانتیمتهر تعیهین شهد .شهکل ( )5تغییهرا تهراز آب
زیرزمینی در آبخوان به همراه تراز مطلوب نیز ارائه شده است .تحلیهل
نتای هیدروگراف نشان میدهد که ادامه روند بهرهبرداری از آبخهوان
طی  10سال آینده اختالف نزدی به  5متر بهین تهراز آب زیرزمینهی

مشاهداتی و تراز مطلوب را برآورد کرده است .در این پیشبینهی تنهها
ادامه روند کنونی بهرهبرداری از آبخوان مورد نظر بوده است.
ارزیااابی پایااداري سناای سااناریوي کااااش بردا اات از آب
زیرزمینی

به منظور اجرای طرح تعادلبخشی در آبخوان بیرجند 6 ،سناریوی
کاهش برداشت از آب زیرزمینی در طی دورهی پیشبینی  10ساله در
مدل اعمال شد .سناریوهای کاهش برداشت از چاههای بههرهبهرداری
بوور کاهش  3 ،2/5 ، 2 ،1/5 ،1و  3/5درصد وارد مدل مفههومی
آبخوان شد .با تعریف سناریوی کاهش برداشت آب از آبخوان ،میهزان
آب برگشتی در بخش کشاورزی محاسبه و این حجم از میزان تغيیهه
آبخوان کسر و در مدل مفهومی اعمهال شهد .کهاهش برداشهت از آب
زیرزمینی تقط برای چاههای کشاورزی در مدل در نظر گرتته شد .این
سطوح کاهش بهرهبرداری به منظور اجرای تعادلبخشی انتخاب شد و
کاهش بهرهبرداری در هر سال در مدل اعمال شد .همچنین به منظور
برآورد پایداری سیستم آبخوان بیرجند تحت سناریوهای تعادلبخشهی
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براساس سه شاخص اعتمادپيیری ،آسیبپيیری و مطلوبیهت آبخهوان
برای هر چاه مشاهدهای و کل آبخوان بدست آمد.
)WT = 1382 + 0.356*cos(0.165X) + 0.148*sin(0.165X) + 0.106*cos(0.33X) -0.114*sin(0.33X) - 0.11*cos(0.495X
)- 0.087*sin(0.495X
()6

Averagee ofWater table-m

Forecating of G.W with Scenario

Observation of favorable water table
Stage-monthly

شکل  -5تغييرات تراز آب زيرزمينی آبخوان در طی  10سال پيشبينی به همراه تراز مطلوب آب زيرزمينی
Figure 5- Groundwater level changes predicted over the next 10 years with a favorable balance of groundwater

جدول ( )3نتهای شهاخصپایهداری آبخهوان در  6سهطح کهاهش
برداشت آب برای پیزومترها و کل آبخوان را نشان میدهد .لهيا بیهان
شاخص برای هر پیزومتر ،با توجه مو عیت مکهانی اثربخشهی سهناریو
حائز اهمیهت اسهت .براسهاس نتهای بدسهت آمهده در محهدوده چهاه
مشاهدهای خوسف و جنوب بجد در سطوح مختلهف کهاهش برداشهت
میزان پایداری  100درصد بدست آمده و در سایر چاههای مشهاهدهای
میزان شاخص پایداری با اتزایش سطح برداشت ،اتزایش داشته اسهت
بطوریکه بیشترین تأثیر کاهش برداشهت در چهاه مشهاهدهای شهمال
شاهزیله مشاهده شد که میزان پایداری  9درصد در سناریوی کهاهش
ی درصد بهه میهزان پایهداری  16درصهد در سهناریوی کهاهش 3/5
درصد میرسد .شکل ( )6هیهدروگراف ناشهی از اعمهال  6سهناریو بها
وضعیت بدون اعمهال سهناریو در مقایسهه بها تهراز مطلهوب تهراز آب
زیرزمینی را نشان میدهد .نتای نشان میدهد که بها اتهزایش سهطح
کههاهش برداشههت تههراز هیههدروگراف آبخههوان اتههزایش داشههته و در
سههناریوهای کههاهش  3 ،2/5و  3/5درصههد برداشههت آب تههراز آب
زیرزمینی باهتر از تراز مطلوب آبخوان رار میگیرد.
بررسی شاخص پایهداری سیسهتم آب زیرزمینهی بها اسهتفاده از 6
سناریوی در طرح تعادلبخشی نشان داد که بها کهاهش برداشهت آب،
میزان شاخص پایداری سیستم آب زیرزمینی اتزایش یاتته بهطوریکه
از میزان  32درصد در اولین سطح (کاهش 1درصهد برداشهت) بهه 88
درصد (کاهش  3/5درصد برداشت) رسیده است (شکل ( .))7همچنین
بررسی شاخص مطلوبیت نشان مهیدههد کهه کهاهش  2/5درصهدی

برداشت آب از آبخوان ،بازگشت آبخوان به حالت اولیهه (تهراز مبنهای
تعادلبخشی) را بههمراه خواهد داشت .همچنین بها کهاهش برداشهت
آب از سهههفرهی آب زیرزمینهههی ،میهههزان شهههاخص اعتمادپهههيیری،
آسیبپيیری و مطلوبیت در هر پیزومتر بهبود یاتته است .در چاهههای
مشاهدهای میانی آبخوان (شمال شاهزیله ،شهمال محمدیهه و شهمال
رکا ) ،که تحت تهأثیر زیهاد برداشهت آب هسهتند شهاخص پایهداری
آبخوان با اعمال سناریوهای کاهش برداشت آب ،مقهدار کمهی بهبهود
داشته که ناشی از اثر تخلیه باهی حجم آب روی تراز آب این بخهش
از آبخوان است .میزان شاخص پایداری در چاه مشاهدهای تقاب که در
مرکز آبخوان وا ع است از  32درصد در سناریوی کاهش یه درصهد
برداشت آب به  94درصد در سناریوی کاهش  3/5درصد موهرف آب
رسیده است .این میزان در سایر چاههای مشاهدهای نیز اتزایش داشته
و در پیزومترهای میانی آبخوان با توجه به حجم بهاهی منهابع تخلیهه
آب ،رشد کمتری داشته است .شاخص آسیبپيیری نشان میدهد کهه
کاهش برداشت آب سبب کاهش این شاخص شده بهطوریکه در چاه
مشاهدهای شمال محمدیه از  -0/65به  -0/17رسیده است .بیشترین
میزان آسیبپيیری در اعمال سناریوهای کاهش برداشهت آب در چهاه
مشاهدهای که در پایین دست چاههای بهرهبرداری وا هع شهده اسهت،
مشاهده شد .بهطوریکه چاه مشاهدهای تدش بها اعمهال سهناریوی
کاهش برداشت از ی درصد تا  3/5درصد تنها  16درصهد و نوهرآباد
تنها  25درصد بهبود شاخص آسهیبپهيیری را داشهته اسهت .بررسهی
مطلوبیههت سیسههتم آب زیرزمینههی نیههز نشههان داد کههه در چههاههههای
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تراز مطلوب رسیده و در چاههای مشاهدهای میانی آبخوان ،دارای روند
کندتر میباشد.

مشاهدهای ابتدا و انتهای آبخوان که کمتر تحت تهأثیر منهابع تخلیهه
آبخوان هستند و تغییرا تراز آب زیرزمینی کمتری را دارند سریعتر به

جدول  -3ارزيابی پايداری آبخوان با سطوح کاهش يک 2/5 ،و  3/5درصد برداشت آب
Table 3- Evaluation Sustainability Analysis by 1,2.5 and 3.5 percent reduce discharge
سناريوی کاهش سه و نيم درصد
سناريوی کاهش دو و نيم درصد
سناريوی کاهش يک درصد
1% reduce

2.5 % reduce

Reliability

اعتمادپذيری

آسيب پذيری

Vulnerability

مطلوبيت

Desirability

index

پايداری سيستم Sustainable system

Reliability

اعتمادپذيری

آسيب پذيری

Vulnerability

Desirability

مطلوبيت

index

پايداری سيستم Sustainable system

Reliability

اعتمادپذيری

آسيب پذيری

Vulnerability

مطلوبيت

اراضی شمس آبادshamsabad -

index

نام پيزومتر
Pizometer

Desirability

Scenario

پايداری سيستم Sustainable system

سناريو و شاخص

3.5% reduce

0.06

-0.66

0.40

0.20

0.11

-0.29

0.84

0.41

0.13

-0.18

0.97

0.47

تقابTaghab -

0.11

-0.49

0.54

0.32

0.69

-0.11

1.00

0.85

0.87

-0.05

1.00

0.94

جنوب حاجی ابادHajiAbad-

0.10

-0.69

0.34

0.22

0.16

-0.35

0.72

0.43

0.19

-0.24

0.84

0.50

جنوب بجدBojd -

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

خوسفKhosf -

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

شمال شاهزیلهShahzileh -

0.01

-0.77

0.29

0.09

0.01

-0.52

0.60

0.15

0.01

-0.45

0.69

0.16

شمال محمدیهMohamadiyeh -

0.01

-0.65

0.42

0.12

0.01

-0.26

0.87

0.19

0.09

-0.17

1.00

0.42

کنار سپاهSepah-

0.61

-0.31

0.69

0.66

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

نورآبادNasrAbad -

0.15

-0.49

0.55

0.35

0.61

-0.20

1.00

0.79

0.76

-0.24

1.00

0.83

تدش Fedeshk -

0.43

-0.81

0.25

0.28

0.48

-0.68

0.44

0.41

0.48

-0.65

0.49

0.44

شمال رکا Rekat -

0.01

-0.65

0.42

0.12

0.01

-0.27

0.87

0.19

0.06

-0.17

1.00

0.37

نوترستNoferest -

0.81

0.00

1.00

0.93

0.93

0.00

1.00

0.98

0.93

0.00

1.00

0.98

آبخوانAquifer -

0.14

-0.55

0.50

0.32

0.43

-0.12

1.00

0.73

0.76

-0.11

1.00

0.88

Forecasting G.W without Scenario
Favorable water table
1% reduce discharge
2% reduce discharge
1.5% reduce discharge
2.5% reduce discharge
3% reduce discharge
3.5% reduce discharge

شکل  -6هيدروگراف آب زيرزمينی تحت اعمال  6سناريو با تراز مطلوب
Figure 6- Groundwater hydrograph under Acts 6 scenarios with favorable balance
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بطورکلی نتای نشان مهیدههد کهه پیزومترههای ابتهدایی (شهرق
آبخوان) آبخوان که تحت تأثیر منابع تخلیه آب زیرزمینی هرار ندارنهد
تغییرا کمتری در پایداری آبخوان دارند و حساسیت کمتری را نسبت
به سناریوهای مختلف نشان میدهند .شهش پیزومتهر میهانی آبخهوان
(پیزومتر تقاب ،پیزومتر شمسآبهاد ،پیزومتهر شهمال شهاهزیله ،شهمال
محمدیه ،شمال رکا و کنارسپاه) که تحت تأثیر چاههای بهرهبرداری
رار دارد با کاهش برداشت ،اتزایش پایداری سیستم را نشان داده کهه
در این بین چاههای مشاهدهای باهدست تغییرا کمتری را نسبت به
پایین دست دارند .بررسهی پایهداری سیسهتم آب زیرزمینهی تحهت 6
سناریوی کاهش برداشت آب در شکل ( )7ارائه شده است .اعمال 2/5
درصد کاهش برداشهت آب زیرزمینهی بوهور تهوزیعی در آبخهوان،
توانسته سطح آب زیرزمینی را به تراز مطلوبیت متناسب با هدف طرح
تعادلبخشی آبخوان ،نزدی کند .نتای نشان داد کهه بها اعمهال 2/5
درصد کاهش برداشت آب از آبخوان ،مطلوبیت سیستم تأمین شده که

این مقدار به مفههو رسهیدن سهطح آب زیرزمینهی آبخهوان بهه تهراز
مطلوب تعریف شدهی آبخهوان اسهت .در شهکل ( )8میهزان پایهداری
سیسهتم آب زیرزمینههی را بهها اسههتفاده از سههه شههاخص اعتمادپههيیری،
آسیبپيیری و مطلوبیت بوور توزیعی با استفاده از نتای سهناریوی
کاهش  2/5درصدی برداشت آب ارائه شده است .نتای توزیعی نشهان
میدهد که شاخص اعتمادپيیری و آسهیبپهيیری آبخهوان در منطقهه
میانی آبخوان که محهل تمرکهز چهاهههای بههرهبهرداری اسهت رشهد
چشمگیری نداشته و پایداری سیستم آب زیرزمینی را در ایهن منطقهه
نسبت به سایر بخشهای آبخوان کاهش داده است .همچنین تحلیهل
توزیعی شاخص نشان میدهد که روند اتزایشهی شهاخص در منهاطق
میانی آبخوان که تحت تأثیر چهاهههای بههرهبهرداری هرار دارد رونهد
کندتری داشته است .همچنین شاخص پایداری آبخهوان در سهناریوی
کاهش  1درصد برداشت از آب چاههها از  32درصهد بهه شهاخص 88
درصد در سناریوی کاهش  3/5درصد میرسد.

1% reduce
1.5% reduce
In
2% reduce

d
e
x

2.5% reduce
3% reduce
3.5% reduce

Sustainability

Desirability
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Vulnerability

Reliability

شکل  -7شاخصهای پايداری سيستم آب زيرزمينی در سناريوهای کاهش برداشت
Figure 7- Sustainability Indicators groundwater system in reducing harvest scenarios
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شکل  -8ميزان پايداری سيستم آب زيرزمينی بصورت توزيعی در سناريو کاهش  2/5درصد
Figure 8- The sustainability of groundwater system in the distributed scenario decrease 2.5%

نتيجهگيری
استفاده از شاخص پایداری سیستم آب زیرزمینی ،جههت ارزیهابی
اثر سناریوهای طرح تعادل بخشی موجب تومیمگیهری راحهتتهر در
رابطه با بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی میباشد .در ایهن مطالعهه بها
استفاده از مفهو شاخص انعطافپيیری ،شاخص پایداری سیسهتم آب
زیرزمینی بها تلفیهق از سهه شهاخص اعتمادپهيیری ،آسهیبپهيیری و
مطلوبیت ارائه و بکار گرتته شده است .بدین منظور ی تراز مطلهوب
آب زیرزمینی جهت تومیمگیری و برآورد شاخص با استفاده از سهری
توریه و روند اتت آب زیرزمینی برای هر چاه مشاهداتی و کل آبخوان
تعریههف شههد .بههه منظههور اسههتفاده از شههاخص پایههداری سیسههتم آب
زیرزمینی 6 ،سناریوی تعهادلبخشهی (کهاهش برداشهت از منهابع آب
زیرزمینههی در سههطوح کههاهش  3 ،2/5 ، 2 ،1/5 ،1و  3/5درصههدی از
چاههای بهرهبرداری کشاورزی) بها اسهتفاده از مهدل MODFLOW
شبیهسازی شد .پس از شبیهسازی و برآورد هیدروگراف آبخوان بهرای
ی دوره  10ساله ،سناریو کاهش برداشت آب در مهدل اعمهال شهد.
نتای مدل با استفاده از شاخص پایداری سیستم آب زیرزمینی بهرآورد
شههده و بههر اسههاس آن میههزان پایههداری سیسههتم در هههر سههناریوی

تعادلبخشی ،مورد سنجش رار گرتت .نتای برآورد شاخص پایهداری
سیستم با استفاده از از سه شاخص نشان داد کهه منهاطقی کهه کمتهر
تحت تأثیر چاههای بهرهبرداری هسهتند حساسهیت کمتهری داشهته و
بهسرعت میزان پایداری سیستم به حد مطلوب (عدد ی حهد بهاهی
شاخص اسهت) مهیرسهد .در بخهشههایی از آبخهوان کهه چهاهههای
بهههرهبههرداری ههرار دارنههد ،بهها توجههه بههه حجههم بههاهی برداشههت آب
تغییرپيیری شاخصها کندتر است .روند تغییرا پایداری سیسهتم آب
زیرزمینی آبخوان نشان میدهد که با کاهش  1درصد برداشت آب 32
درصد پایداری سیستم اتزایش داشته و اگر این میزان بهه  3/5درصهد
برسد این میزان اتزایش به  88درصد خواهد رسید.
استفاده از این شاخصها با توجهه بهه ابلیهت تهوزیعی بهودن آن
امکان توسعه و بهرهبرداری مناسهب و بهینهه از آبخهوانهها را تهراهم
میکنهد .نتهای ایهن تحقیهق و ارائهه شهاخص پایهداری سیسهتم آب
زیرزمینی با توجه بهه بررسهی تهوزیعی اثهر سهناریو و ارزیهابی اثهر آن
میتواند برای آبخوانهای دیگر با وضهعیت مشهابه بخوهوص بهرای
تعادلبخشی مورد ارزیابی و آسیبشناسی رار گیرد.
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Introduction: Groundwater is predominantly a renewable resource, and when managed properly can ensure
a long-term water supply for increasing water demand and for climate change impacted region. Surface water
renews as part of the hydrologic cycle in an average time period ranging from approximately 16 days (rivers) to
17 years (lakes and reservoirs); however, the average renewal time for groundwater is approximately 1400 years
for aquifers to millions years for some deep fossil groundwater. Groundwater depletion, which is the reduction in
the volume of groundwater storage, can lead to land subsidence, negative impacts on water supply, reduction in
surface water flow and spring discharges, and loss of wetlands. Water balancing strategy has been considered as
one of the most effective options to mitigate the groundwater depletion, and thus the balancing scenarios are
applied as main approach to manage ground water sustainably. The purpose of the water balancing strategy in
aquifers management is that groundwater level to be returned to the primary water level and to compensate the
water resources shortage of aquifers’ storage.

Materials and Methods:
1. Case study: Birjand aquifer with an area of 1100 square kilometers is situated in eastern part of Iran. The
location of the aquifer is between 59o 45 and 58o 43 east longitude, and 33o 08 and 32o 34 north latitude.
2. Modeling: Laplace Equation is the basic equation for groundwater flow study in steady or unsteady states.
In simulation by using numerical models, the boundary of the model, recharge and discharge resources,
evaporation and recharge zones are important elements. After finding the key components of the conceptual
model, the MODFLOW software was applied for simulation of groundwater. MODFLOW, which is a
computer code that solves the groundwater flow equation and uses finite-difference method, is provided by
the U.S. Geological Survey.
3. Sustainability Analysis: In order to achieve the objective of this study, water balancing scenarios should be
evaluated for sustainability of the groundwater system using appropriate indices. Here, three indicators of
reliability, vulnerability and desirability are proposed and were employed to assess the stability of groundwater
system in different balancing scenarios in lumped and distributed forms. The aquifer sustainability index is
expressed in Equation 4. In this equation, three indicators of aquifer reliability (Equation 1), aquifer vulnerability
(Equation 2) and Desirability (Equation 3) have been used to assess the stability of groundwater system. The
aquifer reliability index means in what extent the withdrawal scenario has been able to return the aquifer to its
original state using the Equation 1 as follows:

 EL 
In which

nEL
N EL

nEL

(1)

the number of periods where the groundwater level is above the desired level (equilibrium

N EL the total number of time steps in simulation. The vulnerability index indicates the amount of
balance) and
shortage in the groundwater storage and expresses the severity of the system failures using the Equation 2 as
follows:
n

 EL 

 (W
i 1
n

s

 Wt )

. (Wt  WPr )

(2)

i 1
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Wt the desired groundwater level at time step t, Ws the groundwater level simulated in t
time period for each scenario, WPr the groundwater level without scenarios and n the number of periods where
In this equation,

the groundwater level is lower than the desired level. The index of the likelihood of returning the system to a
favorable state is presented as an indicator of the desirability of the system using the Equation 3 as follows:.

 EL  100 * (
In this equation,
groundwater and

REL  rEL
)
REL  R pr

rEL

R pr is

indicates the f ground water level after the depletion,

(3)

REL

is the desired level of

the groundwater level (without the scenario). After estimating three indicators of

reliability, vulnerability and desirability, the sustainability index for each scenario can be appraised using
Equation 4.
(4)

EL   EL . EL.(1   EL )

In this equation,

 EL groundwater sustainability index,  EL reliability index,  EL desirability index and

 EL vulnerability index.

Results and Discussion: In this study, six water balancing strategies were employed to reduce 1, 1.5, 2, 2.5,
3 and 3.5 percent water withdrawing for agricultural water use. Results of the simulation of different water
balancing strategies demonstrated that with reducing in water use, the stability index has been improved
significantly. The improvement changes from 32% increase in the index for 1% water withdrawing reduction
scenario to 88% increase in the index for the 3.5% water withdrawing reduction scenario. Moreover, the
reviewing of the stability indices of the system in various scenarios reveals that a 2.5% reduction in water use
will assistance the aquifer status achieve to a stable state.
Conclusion: In order to manage groundwater withdrawal, it is easier to assess the impact of the water
balancing scenarios using the groundwater sustainability index. The review of sustainability indices in the
studied aquifer shows that by reducing 1% of the water harvest, 32% of the system's stability increases, and if
water harvest reduction reaches 3.5%, the index increases 88%. Considering the distributed potential and
possibility of the investigation of different scenarios by proposed indices in this study, they can be applied to
assess and manage other similar aquifers.
Keywords: Desirability, Desired water table, Reliability, Sustainable system index, Vulnerability
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تأثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد،
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چکیده
فهم بیولوژی و اکولوژی خاک بهطور فزایندهای برای تجدید و پایداری اکوسیستم مهم است .در تمام اکوسیستمها ،میکروبهای خاک نقش مهمی
در تجزیه مواد آلی ،چرخه مواد غذایی و فراهمی عناصر غذایی قابل جذب گیاه ایفا میکنند .هدف از این تحقیق ،بررسی تغییرپذیری مکانی و پهنهبندی
جمعیت میکروبی خاک ،کربن آلی و کربنات کلسیم معادل خاک متأثر از کاربریهای اراضی شامل باغ سیب ،مرتع و زراعت میباشدد .بددین منظدور ،از
منطقه میرآباد مابین شهرهای نقده و اشنویه (استان آذربایجان غربی)  65نمونه خاک سطحی ( 0-30سانتیمتری) برداشته شد .آزمون نرمال بودن توزیع
دادهها توسط برنامه آماری  SPSSانجام گرفت .مقادیر نقاط نمونهبرداری نشده با استفاده از روشهدای کریجیند و وزندهدی معکدو فاصدلههدا در
نرمافزار زمینآمار ( )GS+میانیابی شد .نتایج نشان داد روش کریجین بهترین روش میانیابی نقاط نمونهبدرداری نشدده مدیباشدد .وابسدتیی مکدانی
جمعیت میکروبی خاک متوسط بوده و این امر نشاندهنده تأثیر کاربری بر توزیع مکانی ویژگیهای مذکور میباشد .نتایج بهدست آمده از تحلیل آمداری
توسط برنامه  MSTATCدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ) (RCBDنیز بیان کننده تفاوت معنیدار در بین سه کاربری از نظر ویژگیهای مطالعه
شده است .نقشههای توزیع مکانی با تلفیق نتایج حاصل از زمینآمار و  GISتهیه شدند.
واژههای کلیدی :پهنهبندی ،تغییرپذیری مکانی ،جمعیت میکروبی ،کریجین

مقدمه

21

حساسیت زیاد ویژگیهای بیولوژیکی به تغییرات مددیریتی خداک
باعث در نظر گرفتن این ویژگیها به عنوان شاخصهای مناسب برای
ارزیابی کیفیت خاک شده است ( .)11هددف از ایدن تحقیدق ،بررسدی
تغییرپذیری مکانی و پهنهبندی جمعیت میکروبی خاک ،کدربن آلدی و
کربنات کلسیم معادل خاک متأثر از کاربریهدای اراضدی شدامل بداغ
سیب ،مرتع و زراعت میباشد .در تمام اکوسیسدتمهدا ،میکدروبهدای
خاک نقش مهمی در تجزیه مواد آلی ،چرخه مدواد غدذایی و فراهمدی
عناصر غذایی قابل جذب گیداه ایفدا مدیکنندد ( .)18الیدوی جمعیدت
میکروبی خاک نقش اصلی و اساسدی در محصدو ت اولیده و چرخده
غذایی اکوسیستمهای جهانی و خاکی دارد ( .)17گائو و همکاران ()10
 3 ،2 ،1و  -4به ترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استاد و دانشیار گدروه
علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشیاه تبریز
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پراکنش مکانی ساختار جمعیت میکروبی و فعالیت آندزیمهدای خداک
متأثر از انواع کاربری اراضی را در چین و ایسلند با استفاده از زمینآمار
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که کاربری اراضی باعدث تغییدر
در کربن آلی و به نوبه خود بر روی ساختار جمعیت میکروبی و آنزیمی
خواهد شد .در اکوسیستمهای زراعی و مرتعی متنوعی که در کالیفرنیا
وجود دارد از شدت اختالط خاک برای مقایسه اثرات کاربری اراضی بر
روی ساختار جمعیت میکروبی استفاده مدیشدود بده گوندهای کده بدا
کاهش فعالیتهای خاکورزی و کشاورزی مدیتدوان انتظدار افدزایش
زیستتوده و فعالیت ریزجانداران را داشت ( .)12علم زمین آمار بر پایه
نظریه متغیر مکانی استوار است .این علم که شاخهای از علم آمار است
به وسیله مهندسین معدن برای برآورد حجم و عیار تودههای کانساری
ابداع گردیده است .روشهای میانیابی مختلفی در زمین آمار وجدود
دارد که از مهمترین آنها میتوان به روشهای کریجیند معمدولی،
کوکریجین  ،وزندهی معکو فاصله و کریجین رگرسیون اشداره
کرد ( .)3ژان و همکاران ( )24در رابطه با کاربرد زمینآمار در علدوم
خاک تحقیقاتی انجام داده و زمینآمار را به عنوان ید ابدزار مفیدد و
پیشرفته در حل مسائل مربوط بده علدوم خداک معرفدی کردندد .روش

تأثیر كاربري اراضی بر جمعیت میکروبی خاك و تغییرپذیري مکانی...

وزندهی معکو فاصله توسط ایناکس و سولت ( )7به عندوان روش
آماری چند متغیره و زمینآماری در بررسی خاکهای آلدوده در آلمدان
بکار رفته و نتایج نشان از دقت با ی کاربرد این روش در خاکهدای
آلوده دارد  .اشکین و قیزیلکایا ( )2از روشهای زمینآماری و تخمین-
گر کریجین برای میانیابی الیوی پراکنش نیتروژن زیسدتتدوده در
مراتع شمال ترکیه استفاده کردند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه (میرآباد) در بخش غربی جلیده سدلدوز بدین
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شهرهای نقده و اشنویه به وسعت  362هکتار ،واقع شده اسدت .مدواد
مادری منطقه ،مخروط افکنههای کوهپایهای قدیمی مرتفع میباشد و
از نظر رده بندی بر اسا نقشده ردهبنددی خداکهدای ایدران در رده
اینسپتیسول طبقهبندی میشوند .الیوی طراحی نقاط نمونهبرداری در
شکل  1نشان داده شده است .تعداد  65نمونه خاک سطحی از عمدق
 0-30سانتی متری به عنوان عمق مؤثر زراعدی ( )13برداشدته شدد و
جمعیت میکروبی خاک از طریق شمارش کلنی رشد کدرده در محدیط
کشت آگار غذایی ( ،)1کربن آلی خاک به روش والکلدی بلد ( )16و
کربنات کلسیم معادل خاک نیز به روش تیتراسیون ( )22تعیین شدند.

A
A
B

C

B

C
B
A

C
C
B C
A

B

Study area

A

A: apple garden; B: crop production; C: rich rangeland
1-5: designed blocks for RCBD

Indicating sampling soils

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نمایی از شبکه نمونهبرداری
Figure 1- Study area location and scheme of sampling grid

تغییرنما ویژگیهای ساختاری متغیر ناحیهای و چیونیی تغییدرات
را بررسی میکند .با توجه به این که محاسبه نیم تغییر نما برای همده
جامعه مورد مطاله امکان پذیر نمیباشد ،نیم تغییر نما در ید فاصدله
تفکی مشخص با استفاده از رابطه  1تخمین زده میشود (:)6
2

)1 n(h
()1
 
  z ( x  h)  z ( x ) 
2n(h) i 1
که در آن ،ץ مقدار نیمتغییرنما برای جفت نقداطی اسدت کده بده
فاصله  hاز هم قرار دارند n)h( ،تعداد زوج نقاطی است که به فاصله h
از هم قدرار دارندد z(x) ،مقددار متغیدر در نقطدهای بده مختصدات ،x
) z(x+hمقدار متغیر در نقطهای به مختصات ) (x+hمیباشد .ضریب
تبیین با ( )R2با و مجموع مربعات باقیماندده پدایین ( )RSSپدایین
معیار انتخاب بهتدرین مددل مدیباشدد ( .)18قددرت سداختار مکدانی
متغییرها با استفاده از نسبت واریانس اثر قطعدهای بده واریدانس کدل

ارزیابی شدند که وابستیی مکانی نامیده می شود و معمو ً به صدورت
درصد بیان میگردد .چنانچه این نسبت کمتر از  25درصد گردد نشدان
دهنده وابستیی مکانی قوی میباشد و اگر این نسدبت بدین  25و 75
درصد قرار گیرد بیانیر وابستیی مکانی متوسط و چنانچه این نسدبت
بزرگتر از  75درصد گردد نشان دهنده وابستیی مکانی ضعیف خواهد
بود ( .)19برای ارزیابیها و مقایسههای انجام شده بین تخمدینگرهدا،
ارزیابی اعتبارسنجی تقاطعی (ج نایف) ،جهت ارزیابی دقت حاصل از
میانیابی انجام میشود .از پارامتر آماری میانیین خطا اریب )(MBE
و میانیین خطا مطلق ) (MAEاستفاده شد .مقادیر مثبت و منفی این
پارامترها نشان دهنده بیش برآوردی و کم بدرآوردی از مقددار واقعدی
میباشد .که در حالت ایدهآل مساوی صفر است که هر چده بده صدفر
نزدی تر باشد نشاندهده دقت بیشتر روش میباشد:

1604

نشریه آب و خاك ،جلد  ،31شماره  ،6بهمن  -اسفند 1396

()2

1 n
 Z*  x i   Z  x i  

n i 1

MA E 

مقدار بدرآوردی بدر نقطده
تعداد نقاط مشاهدهای،
میانیین مقادیر مشداهدهای مدیباشدد MBE .فاقدد قددر
ام،
مطلق می باشد و مقادیر منفی را نیز شامل میشود ولی مقادیر MAE
همواره مثبت خواهندد بدود .سدپس پارامترهدای زمدین آمداری را وارد
محیط  GISکرده و نقشه پراکنش ویژگیهای خاک به دست خواهدد
آمد.

نتایج و بحث

نشان داد که جمعیت میکروبی و کربن آلی دارای توزیع فراوانی نرمال
نبودند .ضریب تغییرات معیاری از تغییرپذیری نسبی است که مقدار آن
در مورد جمعیت میکروبی کمترین و در مورد کربندات کلسدیم معدادل
بیشترین محاسبه گردید .ضریب تغییرات کدم ناشدی از تدأثیر عوامدل
ذاتی و ضریب تغییرات زیاد ناشی از اثدر ترکیبدی عوامدل مددیریتی و
عوامل ذاتی در این منطقه است زیرا ویژگیهدای بیولوژید از جملده
ویژگی هایی بوده که شدیداً تحت تأثیر مدیریت قرار مدیگیرندد (.)21
تبدیل لیاریتمی دادهها عالوه بر سوق دادن توزیع دادههدا بده سدمت
نرمال ،ضریب تغییرات را نیدز کداهش مدیدهدد .همچندین بریجددا و
همکاران ( )5نیز نشان دادند تبدیل دادهها در کاهش چولیی ،نزدید
شدن دادهها به توزیع نرمال و کاهش ضریب تغییرات مؤثر است.

پارامترهای آماری توصیفی ،در جدول  1آورده شدده اسدت .نتدایج
جدول  -1پارامترهای آماری توصیفی ویزگیهای خاک منطقه مورد مطالعه
Table 1- Descriptive statistical criteria of soil properties in the study area

کشیدگی

چولگی

ضریب تغییرات

انحراف معیار

Kurtosis

Skewnes

Coefficient of
variation

Standard
deviation

Maximum

3.932

1.73

53.2

9.39

2×106

57×106

-0.17

1.1

59.88

2.03

8.33

0.79

3.39

-1.1

0.54

61.39

16.81

58.34

4.15

27.38

حداکثر

حداقل

میانگین

Minimum

Mean
16.6×106

جمعیت میکروبی
Microbial community

کربن آلی
Organic carbon

کربنات کلسیم معادل

تحلیل آماری

برای بررسی تأثیر کاربری اراضی بر روی شاخصهای بیولوژیکی
طرح بلوکهای کامل تصادفی ( (RCBDبا  5تکرار ( 5بلوک) و سده
تیمار زراعت ،باغ سیب و مرتع پایهریزی گردید .نتایج به دست آمده از
تجزیه واریانس در جدول ( )2نشدان مدیدهدد کده از لحداج جمعیدت
میکروبی و کربن آلی در بین کاربریها اختالف معنیداری وجدود دارد
( .)p<0.01با توجه به مقایسه میانیینها (شدکل  )2بیشدترین مقددار
جمعیت میکروبی و کربن آلی خاک مربوط به کاربری مرتع میباشدد.
در کاربری مرتع وجود شرایط مساعد و عدم وجود عملیات خاکورزی
باعث افزایش جمعیت میکروبی شده است که نتدایج مشدابهی توسدط
باردگت و کوک ( )4در رابطه با همبستیی بدین جمعیدت میکروبدی و
کربن آلی و همچنین جمعیت میکروبی بدا در خداک مرتدع گدزارش
شده است .علت کم بودن جمعیت میکروبی در باغ وجود گیاهان چندد
ساله (درختان) میباشد زیدرا سدا نه مقدادیر انددکی ریشده و بقایدای
گیاهی به خاک افزوده میشود لذا کل کربن آلی و کربن سهلالوصول
در این کاربری کمتر و به همان نسبت جمعیدت میکروبدی نیدز کمتدر
است .همچنین ورود نهادههای کشاورزی نظیر سم و کدود و عملیدات

Carbonate calcium
equivalent

خاکورزی همیی باعث کاهش جمعیت میکروبی در زراعت میشدود.
کیفیت و کمیت مواد آلی ورودی ،غالباً فداکتور مهمدی بدوده و ضدمن
افزایش زیستتوده میکروبی ،ساختار جمعیت میکروبی را تحدت تدأثیر
قرار میدهد ( .)8افزایش در میزان کربن آلی و همچنین کربن آلی به
سهولت قابل تجزیه مانند شبرگ ،باعث افزایش سرعت این فرآیندد
میشود و نتایج آزمایش نشاندهنده وجود کربن آلی زیداد در کداربری
مرتع است که این با نتایج وان ولیت و همکداران ( )23مطابقدت دارد.
همچنین از آنجا که در مرتع عملیات کشاورزی و خداکورزی انجدام
نمی گیرد ،کدربن آلدی در خداک ذخیدره و تعدادل بیولوژید بده هدم
نمیخورد و معدنی شدن نیتروژن آلی افزایش مییابد .نتایج به دسدت
آمده از تجزیه واریانس جدول ( )2نشان میدهد که از لحداج کربندات
کلسددیم معددادل در بددین کدداربریهددا اخددتالف معنددیداری وجددود دارد
( .)p<0.05با توجه به مقایسه میانیین کربنات کلسیم معاد ل خداک،
کاربری مرتع بیشترین و باغ کمترین میزان کربنات کلسدیم معدادل را
دارد چون در طول دوره خشکی در کاربریهای باغ و زراعدت حدداقل
 10-12مرتبه آبیاری انجام میشود که این امر باعث انتقدال آهد از
یههای سطحی خاک شده و باعث کاهش میدزان آهد در ایدن دو
کاربری میشود.

تأثیر كاربري اراضی بر جمعیت میکروبی خاك و تغییرپذیري مکانی...
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جدول  -2تجزیه واریانس ویژگیهای خاک منطقه مطالعه شده
Table 2- Variance analysis of soil properties in the study area
میانگین مربعات )(Mean of squares

درجه آزادی

کربنات کلسیم معادل

کربن آلی

جمعیت میکروبی

Carbonate calcium equivalent

Organic carbon

Microbial community

0.012

0.028a

0.021

4

0.265a

0.168b

0.106b

2

0.052

0.003

0.007

8

18.24

10.18

6.67

Degree of freedom

بلوک
Block

کاربری
Land use

خطا
Error

ضریب تغییرات ()%
)Coefficient of Variation (%

اعداد با حروف  aو  bبه ترتیب نشان دهنده اختالف معنی دار ( )p<0.05و ( )p<0.01میباشد
Numbers “a” and “b” followed by the letter reveal significantly differents (p< 0.05) and (p<0.01), respectively

شکل  -2تأثیر کاربریهای مختلف بر میانگین مقادیر جمعیت میکروبی و کربن آلی خاک
Figure 2- Effect of different land use on mean soil microbial community and organic carbon

تحلیلهای زمینآماری

پارامترهای نیمتغییرنما برای ویژگیهای مطالعه شده در جددول 3
تنظیم شده است .نتایج نشان میدهد که همده ویژگدیهدای مطالعده
شده از مدل کروی تبعیت میکنند (شکل  .)3دامنه تأثیر نیمتغییرنما از
 6110متر برای جمعیت میکروبی تا  781متر برای کربندات کلسدیم
معادل متغیر است .دامنه تأثیر ویژگدیهدای مختلدف خداک ،تدابعی از
مقیا مورد مطالعه و فاصله نمونهبرداری و موقعیت سدیمای اراضدی
میباشد .محاسبات نشان داد که جمعیت میکروبی از وابستیی مکدانی
متوسطی برخوردار است و مؤید ایدن مطلدب اسدت کده ایدن ویژگدی
وابسته به فاکتور مدیریتی منطقه بوده و فاکتور ذاتدی (مدواد مدادری و

غیره) در این تغییرات تدأثیری نداشدته اسدت و تحدت تدأثیر مقیدا
مطالعه نیز میباشد چون ویژگیهدای بیولوژید شددیداً تحدت تدأثیر
مدیریت قرار میگیرند ( .)21بررسی نتدایج واریدوگرام نشدان داد کده
کربنات کلسیم معادل و کربن آلی نسبت بده سدایر پارامترهدا سداختار
مکانی قویتری داشته است .میانیابی زمینآماری برای برآورد آنهدا
نیز از دقت ببیشتری برخوردار بوده است کده وابسدته بده فاکتورهدای
ذاتی بوده و فاکتور مدیریتی دخالتی در ایدن تغییدرات نداشدته اسدت.
م گرا و ژان ( )14نیز در بررسی توزیدع مکدانی کدربن آلدی در
خاکهای مرتعی ایرلند به نتایج مشابهی دست یافتند.
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جدول  -3نیمتغییرنماهای بهترین مدل برازش داده شده به ویژگیهای خاک مورد مطالعه
The best fitted model to variograms of studied soil properties

مجموع مربعات

ضریب

نسبت اثر قطعهای به

اثر قطعه-

دامنه تأثیر (متر)

سقف

باقیمانده

همبستگی

سقف ()%

Reduced sums
of squares

Correlation
coefficient

Ratio of nugget
effect to sill/ %

319

0.70

49.90

6110

1.28×10-6

0.99

22.17

852

0.074

116

0.99

2.35

781

340.1

مدل

ای

Range of
parameter/ m

Sill

Nugget
effect

142.7

71.3
0.016
8.0

Model

جمعیت میکروبی

کروی

Microbial
community

Spherical

کروی

کربن آلی

Spherical

Organic carbon

کروی
Spherical

کربنات کلسیم معادل
Carbonate calcium
equivalent

جدول  -4اعتبارسنجی روشهای میانیابی ویژگیهای خاک مورد مطالعه
Table 4- Validation of interpolating methods of studied soil properties

میانگین خطای اریب

میانگین خطای مطلق

روش میانیابی

Mean biased error

Mean absolute error

Interpolating method

0.21

6.8

0.3

7.2

0.008

0.14

0.02

0.15

0.14

8.05

-0.34

7.95

کریجین

جمعیت میکروبی

Kriging

وزندهی معکو

Microbial community

فاصله

Inverse distance weighting

کریجین
کربن آلی

Kriging

وزندهی معکو

فاصله

Organic carbon

Inverse distance weighting

کریجین

کربنات کلسیم معادل

Kriging

وزندهی معکو

Carbonate calcium equivalent

فاصله

Inverse distance weighting

جدول  -5مساحت پهنههای ویژگیهای خاک مورد مطالعه بر حسب هکتار
)Table 5- Area extension of studied soil properties (ha

کالس پنج

کالس چهار

کالس سه

کالس دو

کالس یک

Class 5

Class 4

Class 3

Class 2

Class 1

20.02

49.25

74.61

94.3

124.4

40.97

36.43

52.45

119.71

113.1

56.78

50.60

72.88

94.58

87.82

جمعیت میکروبی
Microbial community

کربن آلی
Organic carbon

کربنات کلسیم معادل
Carbonate calcium equivalent

تقسیمبندی کال های هر خصوصیت خاک در شکل  4نشان داده شده است
Classification of each property is shown in Figure 4

اعتبارسنجی روشهای میاا یاایی رییجیناو و وز دهای
معکوس فاصله

اعتبارسنجی هر دو روش میانیابی برای ویژگیهای مورد مطالعه
در جدول  4خالصه شده است .بر اسا آمارههای اعتبارسنجی ،روش
کریجین برای جمعیدت میکروبدی و کدربن آلدی و روش وزندهدی
معکو فاصله برای کربنات کلسدیم معدادل از دقدت و اعتبدار قابدل

قبولی برخوردار است .شهبازی و همکداران ( )20در تحقیقدی کده بدر
روی تأثیر کاربریهدای بداغ ،مرتدع و زراعدت بدر روی ویژگدیهدای
بیولوژی در میرآباد نقده انجام دادندد از دو تخمدینگدر کریجیند و
وزندهی معکو فاصله استفاده کردند که برای آنزیم اورهآز و کدربن
زیست توده میکروبی روش کریجین بهتر بوده است .بعد از به دسدت
آوردن بهترین روش میانیابی و پارامترهای زمینآماری ،نقشه منطقده
به دست آمد .فروغیفر و همکاران ( )9نیز از روش کریجیند بدرای

تأثیر كاربري اراضی بر جمعیت میکروبی خاك و تغییرپذیري مکانی...

میانیابی تأثیر واحدهای لندفرم بر توزیع فراواندی و تغییدرات مکدانی
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ویژگیهای بیولوژیکی خاک در دشت تبریز استفاده کردند.

شکل  -3مدلهای کروی برازش داده شده به ویژگیهای مورد مطالعه خاک
Figure 3- Spherical model variogram fitted to studied soil properties

شکل  -4نقشههای زمینمرجع تهیه شده برای ویژگیهای مورد مطالعه در منطقه میرآباد (پراکنش مکانی  :aجمعیت میکروبی خاک؛  :bکربن آلی
خاک؛  :cکربنات کلسیم معادل خاک)
Figure 4- Created georeferenced thematic maps for studied soil properties in Mirabad region
)(Spatial distribution of a: soil microbial community; b: soil organic carbon; c: soil carbonate calcium equivalent
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کربن آلی به خاک جمعیدت میکروبدی و متعاقبداً میدزان زیسدتتدوده
میکروبی افزایش مییابد و این امر باعث بهبود کیفیت خداک خواهدد
 بهترین روش میدانیدابی بدرای، براسا آمارههای اعتبارسنجی.شد
میانیابی نقاط نمونهبرداری نشده برای جمعیت میکروبی و کربن آلدی
.در منطقه روش کریجین میباشد

سپاسگزاری
بدینوسیله از استادان و مسئو ن ارجمند دانشکده و کارشناسدان
آزمایشیاه خاکشناسی دانشدکده کشداورزی دانشدیاه تبریدز بدهدلیدل
.همکاری و مساعدتهای زم در انجام آزمایشها تشکر میشود
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بعد از انجام تحلیلهای زمینآماری و بدرازش بهتدرین مددل بدر
اسا ضدریب همبسدتیی و مجمدوع مربعدات باقیماندده و همچندین
،ارزیابی بهترین روش میدانیدابی براسدا آمدارههدای اعتبارسدنجی
 شده و نقشه پدراکنش بدرایGIS پارامترهای زمینآماری وارد محیط
 برای درصد کربنات کلسیم معادل خاک.ویژگیهای خاک تهیه گردید
نقشه منطقه بر اسا روش وزندهی معکو فاصدله و بدرای سدایر
 مساحت هدر.)4 ویژگیهای براسا روش کریجین میباشد (شکل
ی از پهنههای ویژگیهای خاک مورد مطالعه بدر حسدب هکتدار در
. ارائه شده است5 جدول

نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج به دست آمده ارتباط مستقیم بدین کدربن آلدی و
جمعیت میکروبی خاک گزارش میشود به طوریکه با افزایش میدزان
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Introduction: Understanding soil biology and ecology is increasingly important for renewing and
sustainability of ecosystems. In all ecosystems, soil microbes play an important role in organic matter turnover,
nutrient cycling and availability of nutrients for plants. Different scenarios of land use may affect soil biological
properties. Advanced information technologies in modern software tools such as spatial geostatistics and
geographical information system (GIS) enable the integration of large and complex databases, models, tools and
techniques, and are proposed to improve the process of soil quality and sustainability. Spatial distribution of
chemical and biological properties under three scenarios of land use was assessed.
Materials and Methods: This study was carried out in Mirabad area located in the western part of Souldoz
plain surrounded by Urmieh, Miandoab, Piranshahr and Naghadeh cities in the west Azerbaijan province with
latitude and longitude of 36°59′N and 45°18′E, respectively. The altitude varies from 1310 to 1345 with average
of 1325 m above sea level. The monthly average temperature ranges from -1.4 °C in January to 24.6 °C in July
and monthly precipitation ranges from 0.9 mm in July to 106.6 mm in March. Apple orchard, crop production
field and rich pasture are three selected scenarios in this research work. Soil samples were systematically
collected at 65 sampling points (0-30 cm) on mid July 2010. Soil chemical and biological properties i.e.
microbial community, organic carbon and calcium carbonate equivalent were determined. The ArcGIS
Geostatistical Analyst tool was applied for assessing and mapping the spatial variability of measured properties.
The experimental design was randomized complete blocks design (RCBD) with five replications. Two widely
applied methods i.e. Kriging and Inverse Distance Weighed (IDW) were employed for interpolation. According
to the ratio of nugget variance to sill of the best variogram model three following spatial dependence conditions
for the soil properties can be considered: (I) if this ratio is less than 25%, then the variable has strong spatial
dependence; (II) if the ratio is between 25% and 75%, the variable has moderate spatial dependence; and (III)
otherwise, the variable has weak spatial dependence. Data were also integrated with GIS for creating digital soil
biological maps after testing analysis and interpolating the mentioned properties.
Results and Discussion: Spherical model was the best isotropic model fitted to variograms of all examined
properties. The value of statistics (R2 and reduced sum of squares (RSS)) revealed that IDW method estimated
calcium carbonate equivalent more reliably while organic carbon and microbial community was estimated more
accurately by Kriging method. The minimum effective range (6110 m) was found for microbial community
which had the strong spatial dependence [(Co/Co+C) <25]. The highest amount of estimated microbial
community was scattered in the north-east of study area. On contrary, organic carbon and calcium carbonate
equivalent was mainly mapped in the center of study area mostly with land use of rich pasture. Land use change
from pasture to crop production and apple orchard increases soil aeration and also decreases organic matter
content. Therefore, it may be involved in climate change challenge. As soil management in particular at harvest
stage influences other soil biological properties especially enzyme activities, assessing enzymes activity under
different scenarios of land use is hence recommended.
Conclusion: The geostatistical results showed that the management practices may have relevantly effects on
microbial community, but the statistical analysis revealed significant differences between pasture and two other
land uses. The created maps were classified to five subdivisions, while for better explanation of land use effects
on soil biological indices and their spatial variability, the digital maps must be classified to many subdivisions.
Keywords: Kriging, Soil microbial community, Spatial variability, Zoning
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اثر ماده آلی بر توزیع شكلهاي شیمیایی کادمیم در خاك در محیط ریشه ذرت
فائزه لطفی -1امیر فتوت -*2رضا خراسانی -3مهدي بحرینی

طوحان4

تاریخ دریافت1395/09/23 :
تاریخ پذیرش1396/04/31 :

چکیده
برای ارزیابی خطرآفرینی آلودگی فلزات سنگین در خاک ،آگاهی از زیست فراهمی فلزات بسیار مهم است که خود به توزیع شکلهای شییمیایی آ
ها در خاک بستگی دارد .به منظور بررسی اثر ماده آلی (کود گاوی) و نحوه تأثیر فعالیت ریشه و ترشحات آ بر توزیع شکلهای شیمیایی فلیز کیادمیم،
آزمایشی به صورت گلخانهای بر روی خاک آلوده به کادمیم در سیستم رایزوباکس انجام گرفت .این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طیر کیام
تصادفی با  2سطح ماده آلی (حضور و عدم حضور ماده آلی) و  3ناحیه با فاصله از ریشه و با  3تکرار اجراء شد .به منظیور تعییین شیکلهیای شییمیایی
کادمیم از روش عصارهگیری متوالی تسیر استفاده شد .نتایج نشا داد که افزود ماده آلی به خاک بر تغییرات هیچ یک از شکلهای شیمیایی کادمیم در
خاک جز فرم زیستفراهم بطور معنیداری مؤثر نبوده است اما موجب افزایش معنیدار  CEC ،pHو مقدار کربن آلی در خاک شد .بنابراین میتوا گفت
کاهش معنیدار فرم زیستفراهم کادمیم در اثر افزود ماده آلی به خاک به علت تغییر ویژگیهای خاک بوده است .بر اساس نتایج ،افزود کود گیاوی
به خاک بیشترین تأ ثیر را بر فرم کربناتی کادمیم دارد .همچنین غلظت کادمیم در ریشه گییاه ررت در شیرایح حضیور و عیدم حضیور میاده آلیی بطیور
معنیداری بیشتر از اندام هوایی بوده است .این امر نشا میدهد که کادمیم تمایل بیشتری برای تجمع در ریشه گیاه در مقایسه با انیدام هیوایی داشیته
است.
واژههای کلیدی :جزءبندی ،رایزوباکس ،زیستفراهمی ،کادمیم ،مواد آلی
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امروزه آلودگی خاک ها با فلزات سنگین در اثر فعالیتهای انسانی
یک مشکل و نگرانی جدی برای جوامع بشمار مییآیید ( .)16تجمیع
فلزات سنگین از جمله کادمیم در خاک اثرات زیانباری به دنبیا دارد،
به عنوا مثا منجر بیه کیاهش فعالییت میکروبیی و تنیوت زیسیتی،
کاهش حاصلخیزی خاک ،پایین آمد عملکیرد محصیو ت و آسییب
رساند به حیوانات و انسا ها از طریق زنجیرههای غیاایی مییشیود
( .)36مقدار کل فلزات سنگین در خاک میتواند نشا دهنده گسترش
آلودگی در محیح باشد اما شاخص صیحیحی بیرای بییا سیمیت آ
برای گیاها و سایر موجودات زنده نیست ،بنابراین بهتر اسیت شیکل
های شیمیایی فلزات سنگین در خیاکهیا بررسیی شیود ( .)31بیرای
ارزیابی خطرآفرینی آلودگی فلزات سنگین در خاک ،آگیاهی از زیسیت
فراهمی فلز بسیار مهم است که خود به توزییع شیکلهیای شییمیایی
فلزات در خاک بستگی دارد ( .)27تسیر و همکارا ( )31برای هر فلز
 3 ،2 ،1و  -4به ترتیب فارغالتحصیل کارشناسی ارشد ،استاد ،دانشییار و دانشیجوی
دکتری ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: afotovat@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jsw.v31i5.60064

پنج جزء مختلف در نظر گرفتند کیه ایین شیکلهیا در خیاک شیامل
محلو و قابل تباد  ،پیوند یافته با کربنیاتهیای خیاک ،متصیل بیه
اکسیدهای آهن و منگنز ،وابسته بیه میواد آلیی خیاک و باقیمانیده در
ساختما شبکهای کانیها میباشند.
حرکت و سرنوشت فلزات سنگین در خاک بطور عمده به شکل و
گونه فلز بستگی دارد ( )34کیه توزییع شیکلهیای شییمیایی فلیزات
سنگین در خاک خود می تواند تحت تأثیر برخی فاکتورها از جمله pH
خاک ،مقدار ماده آلی ،قدرت یونی محلو خیاک ،اکسییدهای آهین و
منگنز و پتانسیل اکسیداسیو  -احییا تغیییر کنید ( .)21البتیه عوامیل
تأثیرگاار دیگری نیز مانند کربن آلی محلو  ،اسییدهای آلیی و سیایر
ترشحات ریشه گیاهیا ( ،)31( EC ،)17بافیت خیاک و درصید رس
( ،)12ظرفیت تباد کاتیونی ( )15و مقدار کربنیات کلسییم در خیاک
( )31وجود دارند که موجب تغییر شکلهای شیمیایی فلزات در محیح
خاک می شود .افزود ماده آلی به خاک موجب تغیییر برخیی ویژگیی
های خاک و در نتیجه باعث تغییر توزیع شکلهای شیمیایی فلزات در
خاک میشود .تأثیر مواد آلی بر فراهمی فلزات سنگین به ویژگیهیای
طبیعی و راتی فلزات ،نوت خاک و ویژگیهیای میاده آلیی بخصیو
درجه هومیکی شد آ بستگی دارد .مواد آلی نقش حیاتی در کنتیر
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تحرک فلزات سنگین در خیاک دارنید و میی تواننید فراهمیی فلیزات
سنگین را از طریق تشکیل رسوب ،جاب و یا تشکیل کمپلکس آلی-
فلز کاهش بدهند ( .)21در این میا استفاده از کودهای دامی موجیب
افزایش انباشت کادمیم در گیاها میشود زیرا کودهیای دامیی بطیور
میانگین دارای  0/3تا  0/8میلیگرم بر کیلوگرم وز خشیک کیادمیم
هستند .به ع وه نیتروژ و اسیدهای آلیی موجیود درکودهیای دامیی
موجب کاهش  pHو افزایش تحرک کادمیم موجود در خاک میشود.
اما از طرفی ترکیبهای آلی غیرمحلو موجود در کود دامی میتوانند
با کادمیم پیوند برقرار کنند و در نتیجه فراهمیی آ را بیرای گیاهیا
کاهش بدهند ( .)12ع وه بر افزود ماده آلی به خیاک ،ترشیحات و
تراوشات ریشه گیاها نیز نقش مهمی بر تغییر شکلهیای شییمیایی
فلزات بخصو در محییح رایزوسیفر دارد .ترشیحات ریشیه گیاهیا
شامل پروتو ها ،اسیدهای آلی و آمینواسیدها میباشد که میتواند بیر
 pHمحلو خاک ،ح لیت فلزات و همچنین مقدار کربن آلی محلیو
تأثیرگاار باشد .ترشح اسیدهای آلی توسیح ریشیه گیاهیا و اسییدی
شد خاک در محیح رایزوسفر یکی از سازوکارهای افزایش ح لییت
فلزات میباشد که متعاقبا موجیب افیزایش تجمیع فلیزات در گیاهیا
میشود ( .)16بنابراین با توجه به اثرات قابل توجه رایزوسفر بیر تغیییر
شکلهای شیمیایی فلزات استفاده از رایزوباکس امکا مطالعه آسا تر
و دقیق تر این بخش و بررسی اثرات مربوط به آ را فیراهم مییکنید
( .)33مطابق نظر یوسف و چاینو ( )38استفاده از رایزوباکس ،اط عات
کمی و کیفی دقیقی پیرامو محدوده اثر رایزوسفر بیر توزییع عناصیر
غاایی در خاک در اختیار قرار میدهد .آ ها همچنین بیا کردند کیه
استفاده از رایزوباکس جهت مطالعه اثرات ویژگیهای خاک ،تیمارهیا،
گونه گیاهی و فعالیت میکروبی بیر توزییع عناصیر غیاایی در اطیرا
رایزوسفر مناسب میباشد .هد از انجام این تحقیق بررسی اثیر کیود
گاوی اضافه شده به خاک بر تغییر شیکلهیای شییمیایی کیادمیم در
خاک و در بخشهای مختلف رایزوباکس میباشد.

کربن آلی خاک با استفاده از روش اکسیداسیو تیر (والکلیی وبی ک،
 ،)1394اسیدیته خاک در حالت گل اشبات و با استفاده از دسیتگاه pH
متر و هدایت الکتریکی با استفاده از دستگاه هدایتسنج الکتریکی ،در
گل اشیبات (پییج و همکیارا  )1982 ،و  CECنییز بیه روش چیاپمن
( )1965با استفاده از استات آمونیوم اندازهگیری شدند .به منظور تعیین
غلظت کل کادمیم و همچنین تعیین شکلهای شیمیایی آ به ترتیب
از روش تیییزآب سییلطانی ( )27و روش عصییارهگیییری متییوالی تسیییر
استفاده شد ( .)28در نهایت غلظت کل فلز کادمیم و همچنین غلظیت
کادمیم موجود در هر یک از شکلهای شیمیایی با دستگاه جاب اتمی
اندازهگیری شد.
طراحی و ساخت رایزوباکس

به منظور مطالعه نحوه تأثیر فعالیت ریشه و ترشحات آ بر توزیع
شکلهای شیمیایی فلز کیادمیم در رایزوسیفر و مقایسیه آ بیا تیوده
خاک ،کاشت دانه ررت در ریزوباکس انجام شید کیه هیر ریزوبیاکس
شامل سه بخش بود :ناحیه مرکزی 1یا تحت تیأثیر ریشیه ( 20میلیی
متر) ،ناحیههای نزدیک ریزوسفر( 2ناحیه حد وسح و متأثر از ترشحات
ریشه) در دو طر ناحیه مرکزی ( 20میلییمتیر) و ناحییههیای غییر
ریزوسفری یا توده خاک 3در دو طر ناحیه حد وسح ( 50میلیمتر).

مواد و روشها
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
( X:

یک خیاک آلیوده بیه عنصیر کیادمیم از شهرسیتا زنجیا
 )Y:4057300 ،268900نمونهبرداری و پس از هوا خشیک شید از
الک  2میلیمتری عبیور داده شید .برخیی از ویژگییهیای فیزیکیی و
شیمیایی خاک شامل نیتروژ کیل بیه روش کلیدا (برمنیر و کنیی،
 ،)1966پتاسیم قابل جاب خاک به روش اسیتات آمیونیم ،فسیفر بیه
روش السن (السن و واتاناب ،)1957 ،بافت خاک با روش هییدرومتری
(بویوکوس )1962 ،و با استفاده از محلو هگیزا متیا فسیفات سیدیم،
کربنات کلسیم معاد به روش خنثی کرد مواد خنثی شونده با اسیید
کلریدریک و تیتراسیو اسید اضافی با سود (پیج و همکیارا ،)1982 ،

شکل  -1رایزوباکس مورد استفاده در این پژوهش
Figure 1- The rhizobox used for this study

اندازه ضخامت ناحیههای مختلف رایزوباکس که بیر اسیاس نیوت
گیاه ،سیستم ریشه و شرایح فصل رشد تعییین مییگیردد ،نسیبت بیه
 -1ناحیه R
 -2ناحیه NR
 -3ناحیه B
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رایزوباکس یوسف و چاینو ( )38متفاوت است .ابعاد رایزوباکس  20در
 20در  16سانتیمتر به ترتییب طیو  ،ارتفیات و ضیخامت مییباشید.
مطابق شکل  ،1به منظور جلوگیری از رشد ریشه بیه فضیای اطیرا
ناحیه رایزوسفر از صفحات مشبک نایلونی با قطر منافیا  25میکیرو
(مییش  )300در ابعییاد  20در  20سییانتیمتییر اسییتفاده شیید .بدنییه
رایزوباکسها از جنس پلکسیگ س تهیه شد و به منظیور قیرار داد
صییفحات مشییبک در رایزوبییاکس هییم از یییک چییارچوب از جیینس
پلکسیگ س استفاده شد 4 .عدد صفحه نایلونی بیه شیکلی در قیاب
ثابت گردیدند که اجازه عبور ریشه به فضای اطرا و همچنین اجیازه
عبور آب در فضای بین قاب و جداره را ندهند .به این ترتیب تبیاد ت
گاز ،آب و عناصر غیاایی محلیو فقیح از قسیمت صیفحات نیایلونی
امکا پایر خواهد بود.
آزمایش گلخانهای

پس از ساخت رایزوباکسها ،خاک هیوا خشیک از الیک  2میلیی
متری عبور داده شد و بیه مقیدار زم عناصیر  80( Nمیلییگیرم بیر
کیلوگرم) 40( P ،میلیگرم بر کیلوگرم) 80( K ،میلیگرم بر کیلوگرم)
به خاک اضافه و با آ مخلوط گردید .تیمار ماده آلی شامل دو سیطح
صفر و  1/5درصد ماده آلیی بیود کیه بیا مخلیوط کیرد  1/5درصید
(جرمی) کود گاوی بیا خیاک اعمیا شید .سیپس بیر اسیاس حجیم
رایزوباکس و همچنین وز مخصو ظیاهری خیاک ،مقیدار خیاک
مورد نیاز برای هر رایزوباکس محاسبه و در داخل هر کیدام از نیواحی
باکس ) NR ،Rو  )Bریخته شد .بار ررت رقم سیینگل گیراس 704
تهیه و پیس از جوانیهزنیی هشیت بیار انتخیاب و در ناحییه مرکیزی
رایزوباکس کشت شد .چند روز پس از رشد گیاه ،تعداد گیاهچه در هر
رایزوباکس به  4عدد کاهش داده شد .در دوره رشد ،آبیاری توسح آب
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مقطر و از سطح رایزوباکس و به روش وزنی انجام شد.
پس از گاشت  75روز از کاشیت گییاه ،رایزوبیاکس بیاز و خیاک
ناحیههای مختلف رایزوباکس کیه در دو طیر آ عینیا تکیرار شیده
بودند با یکدیگر مخلوط و به عنوا یک نمونه خیاک در نظیر گرفتیه
شدند .نمونههای خاک قبل از انتقا به آزمایشگاه هواخشک و از الک
 2میلیمتری عبور داده شدند .جهت انجام عصارهگیری متوالی ،خیاک
هر کدام از ناحیههای رایزوباکس مخلوط و یک نمونه ییک گرمیی در
سه تکرار وز و در لولههای سانتریفوژ  50میلیلیتری ریخته شید .بیا
استفاده از عصارهگییری متیوالی بیه روش تسییر ( 5 )1979جیزء فلیز
عصاره گیری شد .شکل قابل جاب فلز برای گیاه (زیست فیراهم) نییز
توسح محلو  DTPA-TEAعصارهگیری شد .اندام هیوایی و ریشیه
گیاه پس از جداسازی خاک با آب مقطر شستشیو داده شیدند .پیس از
خشک شد  ،نمونهها در داخل پاکت و سپس در داخل آو در دمیای
 60درجه به مدت  48ساعت قرار داده شد .نمونههای خشک شیده در
آو پس از توزین ،آسیاب شیده و در کیوره الکتریکیی مخصیو بیا
دمای  450درجه سلسیوس خاکستر شدند .هضم نمونیههیای گییاهی
توسح روش هضم تر صورت گرفیت (وسیترمن .)1990 ،غلظیت فلیز
کادمیم موجود در تمام عصارهها با دستگاه جاب اتمی ( )AASانیدازه
گیری شد .این آزمایش بیه صیورت فاکتورییل بیا طیر پاییه کیام
تصادفی اجراء شد که دارای  2فاکتور ماده آلی (حضور و عیدم حضیور
ماده آلی) و فاصله از ریشه (سه سطح ناحیه ریشه ،ناحیه نزدیک ریشه
و ناحیه غیر ریزوسفری یا توده خاک) میباشد .مقایسه میانگینها نییز
با آزمو  ،LSDدر سطح احتما  %5و توسح نرمافیزار آمیاری JMP
 4.0.4انجام گرفت.

جدول  -1مراحل عصارهگیری متوالی تسیر
Table 1- Levels of sequential extraction of Tessier
عصارهگیر Extractant
شرایط عصارهگیری Extraction
))HCl( pH=7, Shake (1h
))CH3COOH( pH=5 , Shake (5h
CH3COOH (25%) , Shake (6h,
)96°C
))HNO3( pH=2 , Shake (2h, 85°C
))HNO3( pH=2 , Shake (3h, 85°C
)HNO3 (20%) , Shake (30m
)25°C (16h) , 100°C (2h

فرم شیمیایی Fraction

)8 ml MgCl2 (1M
)8 ml C2H3NaO2 (1M

(Exchangeable )Ex
(Carbonate )Car

)20 ml H3NO.HCl (0.04M

(Oxide )Fe & Mn

3 ml HNO3 (0.02 M) + 5 ml H2O2
)(30%
)3 ml H2O2 (30%
)5 ml C2H7NO2 (2.3M
7 ml HCl + 2.5 ml HNO3 + 0.5 Water

نتایج و بحث
برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اندازهگیری شده در خاک
مورد مطالعه در جدو ( )2نشیا داده شیده اسیت pH .خیاک میورد

)Organic Mater (OM
(Residual )Res

مطالعه  7/45و آهک آ  27/5درصد بود که با توجه به مقیدار آهیک
موجود ،خاک مورد مطالعه جزء خاکهای آهکی بیوده اسیت .غلظیت
کل عنصر کادمیم در خاک مورد مطالعه قبل از کاشت برابیر بیا 6/11
میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد .نحوه توزیع شکلهای شییمیایی
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 pHدر این ناحیه  Rنسبت به نواحی دیگر پایینتر باشد ( 35و .)17
مواد آلی  CECبا یی دارند ( )9به همین دلیل افزود ماده آلیی
به خاک سبب افزایش  CECشده است ( .)31با بود مقیدار کیربن
آلی موجود در کود دامی ( 29/3درصد) نیز سبب افزایش مقدار کیربن
آلی در همه بخشهای رایزوباکس شیده اسیت ( .)21افیزایش مقیدار
 CECو کربن آلی درنتیجه افزود ماده آلی به خاک توسیح بقیا ی و
همکارا ( )6نیز گزارش شده است .روند تغییرات  CECو کربن آلیی
با افزایش فاصله از ریشه گیاه کام با هم مطابقت دارد کیه ایین امیر
نشا میدهد که با افزایش مقدار کربن آلی در خاک مقدار  CECنییز
افزایش مییابد.

کادمیم قبل از کشت در جدو شماره ( )3آمده است .بر اساس نتیایج
بدست آمده شکل کربناته ،تبادلی و متصل به اکسیدهای آهن و منگنز
به ترتیب بیشترین غلظت کادمیم را به خود اختصا دادهاند .کادمیم
موجود در بخشهای باقیمانده و وابسته به مواد آلیی درصید کمیی در
مقایسه با سایر شکلهای شیمیایی کادمیم دارند.
افزود ماده آلی به خاک سیبب افیزایش معنییدار  CEC ،pHو
کربن آلی در هر سه ناحیه از رایزوباکس شده است (جدو  .)4ممکن
است با بود  pHکود دامی اضافه شده به خاک ،علت افزایش pH
باشد .در برخی از پژوهشها ،افزود ماده آلی به خاک سیبب کیاهش
 pHو در برخی دیگر سیبب افیزایش  pHشیده اسیت کیه علیت آ
می تواند ماهیت متفاوت مواد آلی اضافه شده به خاک باشید ( .)12بیه
عنوا مثا عظیمزاده و همکارا ( )5بیا کردند که افزود کود سبز
به خاک باعث کاهش  pHو افزایش کربن آلی محلو شده است .این
در حالی است که نارو و سینگ ( )21و والکر و همکارا ( )31بییا
کردند بکار برد کود گاوی در خاک سبب افزایش  pHخاک میشود.
روند تغییرات  pHبا فاصله از رایزوسفر به صورت افزایشی بوده که در
بیا علت آ می توا گفت ترشحات ریشه گیاه مانند اسیدهای آلی و
همچنین با بود مقدار فعالییت و تینفس ریزجانیدارا و در نتیجیه
تولید دیاکسید کربن بیشتر در محیح رایزوسفر ،موجب میشیود کیه

شکل تبادلی و محلول کادمیم

اضافه کرد ماده آلی به خاک تأثیر معنیداری بیر شیکل تبیادلی
کادمیم در خاک نداشته است (جدو  .)5با افزود ماده آلی به خیاک،
 pHافزایش مییابد و از آ جایی که  pHو فرم تبیادلی رابطیه منفیی
دارند بنابراین افزایش ماده آلی منجر بیه کیاهش انیدک فیرم تبیادلی
کادمیم در خاک شد (.)31

جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه ،قبل از کشت گیاه
Table 2- Physicochemical properties of studied soil, before planted
بافت ()Texture
Sandy Clay Loam
pH
7.45
هدایت الکتریکی ()EC( )dS m-1
3
ظرفیت تباد کاتیونی ()CEC( )cmolc kg-1
35.4
11.45

فسفر ()Phosphorus( )mg kg-1

245.3

پتاسیم ()Potassium( )mg kg-1
نیتروژ کل ()Total nitrogen( )mg kg-1
آهک (درصد) ()Calcium carbonate
کربن آلی (درصد) ()Organic carbon
غلظت کادمیم کل ()Total cadmium( )mg kg-1
غلظت کادمیم قابل عصارهگیری با )DTPA extractable cadmium( )mg kg-1( DTPA

724.5
27.5
0.56
145
3

جدول  -3شکلهای شیمیایی کادمیم در خاک مورد مطالعه قبل از کشت
Table 3- Chemical forms of cadmium in studied soil before planting

متصل به اکسیدهای

باقیمانده

وابسته به مواد آلی

Residual

Organic mater

0.417

1.140

1.419

6.81

2.29

23.20

آهن و منگنز
Fe & Mn oxids

متصل به کربناتها

قابل تبادل

Carbonate

Exchangable

2.421

1.717

39.60

28.08

جدول  -4مقادیر  CEC ،pHو کربن آلی در نواحی مختلف رایزوباکس پس از کشت گیاه

غلظت کادمیم ( Cd

)mg kg-1
درصد کادمیم
()%Cd

اثر ماده آلی بر توزیع شكلهاي شیمیایی كادمیم در خاك در محیط ریشه ذرت...
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Table 4- Soil pH, CEC and organic carbon in different rhizobox zones, after planting
(OC)%

)CEC (cmolc kg-1

pH

ناحیه Zone

1.15 c

35.38 b

7.68b

رایزوسفر Rhizosphere

1.15 c

30.53 b

7.70 b

نزدیک رایزوسفر Close to Rhizosphere

1.16 c

33.67 b

7.71 b

توده خاک Bulk soil

1.49 ab

40.51 b

7.76 ab

رایزوسفر Rhizosphere

1.39 b

43.60 a

7.77 ab

نزدیک رایزوسفر Close to Rhizosphere

1.54 a

37.99 b

7.92 a

توده خاک Bulk soil

اعداد دارای حرو مشترک در سطح احتما  %5دارای اخت

تیمار Treatment

بدون ماده آلی Without organic mater

با ماده آلی With organic mater

معنیدار نمیباشند

)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05

همچنین افزود ماده آلی به خاک که خود  CECبا یی دارد بیه
عنوا رقیب برای کلوییدهای خاک محسوب میشیود کیه مییتوانید
یو های کادمیم را جاب کرده و باعث کاهش کادمیم قابل تبیاد در
خاک شود ( .)9روند تغییرات فرم تبادلی کادمیم بیا افیزایش فاصیله از
ریشه گیاه به عوامل مختلفی از جملیه مقیدار جیاب گییاه ،ترشیحات
ریشه و  pHبستگی دارد ( .)5در ناحیه رایزوسفر ترشحات ریشه باعث
کاهش  pHشده و از آنجاییکه  pHو شکل تبیادلی کیادمیم بیا هیم
رابطه منفی دارنید در نتیجیه سیبب افیزایش شیکل تبیادلی کیادمیم
می شود .از طرفی ریشه گیاه از طریق ترشحات خیود باعیث افیزایش
 DOCشده کیه خیود بیا کیادمیم تبیادلی رابطیه مسیتقیم دارد (.)17
بنابراین با کاهش  pHو افزایش  DOCکیادمیم تبیادلی در رایزوسیفر
افزایش می یابد اما بطور همزما جاب کادمیم توسیح ریشیه ،باعیث
کاهش شکل تبادلی کادمیم در ناحیه  Rمیشود ( .)27در ناحییه NR
فرم تبادلی کادمیم تحت تأثیر ترشحات ریشه است امیا چیو جیاب
توسح گیاه از این ناحیه اتفاق نمیافتد بنابراین غلظت کادمیم تبیادلی
در ناحیه  NRبیشتر از سایر نواحی است .ناحیه  Bکه دورترین قسمت
از ریشه گیاه میباشد به دلیل تأثیر کم از ترشحات ریشه و عدم جاب
توسح گیاه از این ناحیه ،کمترین غلظت کیادمیم تبیادلی را نشیا داد
(.)3

به مقدار کم افزایش یافت (جدو  .)5این امر میتواند به علیت تیأثیر
ماده آلی بر افزایش  pHباشد .وانگ و همکارا ( )31در رابطه با تأثیر
 pHبر شکل کربناتی بیا کردند که افزایش  pHباعث میشیود کیه
یو های فلزی براحتی با کربناتها پیوند برقرار کنند ،بنابراین افزایش
 pHمنجر به افزایش فرم کربناتی فلزات میشیود .والکیر و همکیارا
( )31بیا کردند کود دامی فرم کربناتی سرب را افیزایش داده اسیت.
آ ها علت این امر را تشکیل کربناتهای نامحلو توسیح دیاکسیید
کربن تولید شده طی فرآیند معدنی شد مواد آلی بیا کردند .غلظت
کادمیم کربناتی در ناحیه  Bنسبت به ناحیه  Rبیشتر اسیت کیه علیت
آ با بود  pHتوده خاک نسبت به ناحیه رایزوسیفری اسیت (،)31
همچنین می توا گفت ترشح اسیدهای آلیی توسیح ریشیه در ناحییه
رایزوسفری باعث انح ترکیبات کربناتی و کاهش شیکل کربنیاتی
کادمیم در این بخش می شود .در رابطه با بیا بیود مقیدار کیادمیم
کربناتی در ناحیه  NRنسبت به ناحیه  Bمیتوا علت را افزایش گیاز
دیاکسید کربن ناشی از تینفس ریشیه و ریزجانیدارا در ایین ناحییه
نسبت به توده خاک دانست .اگرچه این عامل می تواند باعث افیزایش
فرم کربناتی کادمیم در ناحیه رایزوسفر شود اما ترشح اسییدهای آلیی
توسح ریشه مانع آ میگردد.
بخش اکسیدی کادمیم

بخش کربناتی کادمیم

فرم کربناتی کادمیم در شرایح حضیور و عیدم حضیور میاده آلیی
بیشترین درصید را نسیبت بیه سیایر شیکلهیای شییمیایی بیه خیود
اختصا داده است که با بود مقدار کربنات کلسیم ( 27/5درصد)
در خاک می تواند علت آ باشد .افزود ماده آلیی بیه خیاک بیر فیرم
کربناتی کادمیم در خاک اثر معنیداری نداشت و تنها کادمیم کربناتی

فرم کادمیم متصل به اکسیدهای آهن و منگنز در شرایح حضور و
عدم حضور ماده آلی بیشترین درصد را پس از شکلهیای کربنیاتی و
تبادلی به خود اختصا داده است .اضافه کرد ماده آلی به خاک بیر
فرم اکسیدی کادمیم در خاک اثر معنیداری نداشیت (جیدو  )5زییرا
موجب افزایش کادمیم اکسیدی در بخیشهیای رایزوسیفر و نزدییک
رایزوسفر و کاهش آ در ناحیه توده خاک شیده اسیت .در تیمارهیای
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بدو ماده آلی ،با افزایش فاصله از ریشه گیاه مقدار کادمیم اکسییدی
نیز افزایش یافته است .عظیمزاده و همکارا ( )4علیت افیزایش فیرم
اکسیدی با افزایش فاصله از ریشه را تأثیر ترشحات ریشه بیا کردند.
وانگ و همکارا ( )33بیا کردند که افزایش  pHموجب میشود که
یو های فلزی بتوانند به راحتی بیا اکسییدهای آهین و منگنیز پیونید
برقرار کنند .در تیمارهای حاوی ماده آلیی ،مقیدارکادمیم اکسییدی در
ناحیه  NRنسبت به نواحی دیگر بیشتر است .وانگ و همکیارا ()32
نیز با بود مقدار کادمیم اکسیدی در ناحیه نزدیک رایزوسفر نسیبت
به نواحی دیگر را گیزارش کردنید .آ هیا بییا کردنید افیزایش فیرم
اکسیدی در ناحیه نزدیک رایزوسیفر ممکین اسیت بیه علیت فعالییت
ریزجاندارا باشد .چو میسلیومهای قارچها میتوانند پوشش نیایلونی
بین بخشهای  Rو  NRرا سوراخ کنند و موجیب اکسیید میواد آلیی
شوند که این سازوکار منجر به افزایش فرم اکسیدی فلزات مییشیود.
نارو و سینگ ( )21نیز در پژوهش خود درباره اثر مواد آلی بیر تغیییر
شکلهای شیمیایی بیا کردند که فرم اکسیدی کادمیم پس از شکل
تبادلی بیشترین مقدار ( )%32را دارا میباشد .آ هیا بییا کردنید کیه
افزود کود گاوی به خاک موجب کاهش کیادمیم تبیادلی و افیزایش
کادمیم متصل به اکسیدهای آهن و منگنز میشود.
بخش وابسته به مواد آلی کادمیم

فرم ماده آلی کیادمیم تنهیا درصید کمیی (حیدود  2/5درصید) از
شکلهای شیمیایی این فلز را به خود اختصا داده است که ممکین
است به علت پایین بدو سطح مواد آلی در خاک مورد مطالعیه باشید
( ،)24حتی افزود ماده آلی به خاک نیز نتوانسته است ایین مقیدار را
افزایش دهد .اضافه کرد ماده آلی به خاک موجب کاهش اندک فرم
ماده آلی کادمیم در بخشهای  Rو  NRشده اما در ناحیه توده خیاک
عکس آ اتفاق افتاده است (جیدو  .)31( )5بنیابراین میاده آلیی در
خاک مورد مطالعه نتوانسته است اثر معنیداری بر شکل آلیی کیادمیم
داشته باشد .نارو و سینگ ( )21نیز بیا کردند که فیرم وابسیته بیه
ماده آلی کادمیم به مقدار کم تحت تأثیر افزود ماده آلی قرار گرفتیه
است و علیرغم وجود مقدار زیاد کربن آلی در خاک و افزود ماده آلی
به خاک ،تنها بخش کمی از کادمیم با مواد آلیی پیونید برقیرار کیرده
است .این امر نشا میدهد که کادمیم کمپلکسهای ضعیفی با میواد
آلی تشکیل میدهد .روند تغییرات فرم آلی کادمیم با افزایش فاصله از
رایزوسفر به صورت افزایشی بوده است اما وانگ و همکیارا ( )32در
پژوهش خود گزارش کردند که فیرم آلیی کیادمیم در ناحییه نزدییک
رایزوسفر نسبت به نواحی دیگیر بیشیتر اسیت و کمتیرین غلظیت آ
مربوط به ناحیه رایزوسفر میباشد .آ ها علت این امر را اکسید شید
مواد آلی توسح ریزجاندارا دانسته اند که منجر به کیاهش فیرم آلیی
کادمیم و افزایش شکل اکسیدی آ میشود.

بخش باقیمانده کادمیم

شکل باقیمانده کادمیم درصد نسبتا کمیی از غلظیت ایین فلیز را
تشکیل داده است و اضافه کرد ماده آلی به خاک اثر معنییداری بیر
این شکل نداشته است (جدو  .)5نارو و سینگ ( )21نیز در رابطیه
با تأثیر مواد آلی بر شکلهای شیمیایی فلزات بییا کردنید کیه فیرم
باقیمانده کادمیم به مقدار کیم تحیت تیأثیر افیزود میواد آلیی قیرار
میگیرد .در حالیکه وانگ و همکارا ( )33بیا کردند که ماده آلی و
شکل باقیمانده دارای همبستگی منفی می باشند .آ ها بیا کردند که
این امر مربوط به ترشحات و متابولیت هیای آزاد شیده توسیح ریشیه
گیاها و ریزجاندارا میشود کیه ایین میواد آلیی مییتواننید فلیزات
سنگین را از فرم پیوندهای قوی به فرم پیوندهای ضعیف تبدیل کننید
و در نهایت سبب کاهش گونه باقیمانده فلیز در خیاک مییشیوند .در
برخی مطالعات نیز بیا شده است کیه افیزود میاده آلیی بیه خیاک
موجب افزایش غلظت شکل باقیمانده فلزات از جمله کادمیم میشیود
( 30و  .)21روند تغییرات فرم باقیمانده کادمیم با فاصله از ریشه گییاه
معنی دار نشده است .ممکن است علت این امر پایداری فرم باقیمانیده
کادمیم و تأثیرپایری کم آ نسبت به تغییرات محیح خاک باشد.
بخش زیست فراهم کادمیم

بخش زیست فراهم کادمیم در نتیجه افزود ماده آلی بیه خیاک
بطور معنیداری کاهش یافته است (جدو  .)5افیزود میاده آلیی بیه
خاک باعث میشود که کادمیم با مواد و ترکیبهای آلی غیر محلیو
پیوند برقرار کند و در نتیجه مقدار زیستفراهمی آ کاهش یابد (.)12
از طرفی با افزود ماده آلی بیه خیاک غلظیت کیادمیم در گییاه نییز
افزایش نشا داد ،بنابراین می توا گفت افزایش مقدار جاب کیادمیم
توسح گیاه باعث کاهش فرم زیستفراهم آ پس از افزود ماده آلی
به خاک شده است .والکر و همکارا ( )31نیز بییا کردنید کیه کیود
دامی غلظت فلزات قابیل اسیتخراب بیا  DTPAرا کیاهش مییدهید.
عظیمزاده و همکارا ( )5در پژوهش خود درباره تیأثیر کیود سیبز بیر
شکلهای شیمیایی فلزات بیا کردند که افزود ماده آلیی بیه خیاک
موجب افزایش فرم زیست فراهم فلزات شیده اسیت کیه علیت آ را
تشکیل کمپلکس با ترکیبهای آلی محلیو دانسیتهانید .در حقیقیت
میتوا گفت هر چه مقدار ح لیت یک فلز بیشتر باشد زیستفراهمی
آ نیز بیشتر است ،بنابراین نوت ماده آلی و مقدار ترکیبهای محلیو
آ نقش مهمیی در فراهمیی فلیزات بیرای گیاهیا دارد ( .)35رونید
تغییرات شکل زیستفراهم کادمیم با افزایش فاصله از ریشه معنییدار
نشده است که علت آ فرایند جاب شکلهای با قابلییت جیاب بیا
توسح ریشه گیاه میباشد (.)5
فرم زیست فراهم کادمیم بیشترین همبسیتگی را بیا فیرم تبیادلی
( )%70و سپس با مجموت شکلهای تبیادلی و وابسیته بیه میاده آلیی

اثر ماده آلی بر توزیع شكلهاي شیمیایی كادمیم در خاك در محیط ریشه ذرت...

( )%67نشا داد .این امر نشا میدهد که بخش فراهم کادمیم برای
گیاها بیشتر توسح شکلهای تبادلی و وابسته بیه میاده آلیی تیأمین
شده است .عظیمزاده و همکارا ( )4نیز در بررسی خود بر روی تغییر
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شکلهای شیمیایی روی با فاصله از رایزوسفر بییا کردنید کیه فیرم
زیستفراهم روی با شکلهای تبادلی و وابسیته بیه میاده آلیی دارای
همبستگی مثبت است.

جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل ماده آلی و فاصله از ریشه بر شکلهای شیمیایی کادمیم در خاک مورد مطالعه
Table 5- Mean comparison of the effect of organic matter and distance from root on chemical forms of cadmium in studied
soil
CdDTPA

CdRes

CdOM

CdOx

CdCar

CdEx

ناحیه Zone

1.92 b

0.41 ns

0.15 ns

1.28 ns

2.14 ns

1.72ns

رایزوسفر Rhizosphere

1.92 b

0.47 ns

0.15 ns

1.42 ns

2.40 ns

1.73 ns

نزدیک رایزوسفر Close to
Rhizosphere

1.99 b

0.45 ns

0.17 ns

1.51 ns

2.27 ns

1.71 ns

توده خاک ()Bulk soil

1.63 a

0.42 ns

0.13 ns

1.47 ns

2.45 ns

1.56 ns

رایزوسفر Rhizosphere

1.57 a

0.36 ns

0.14 ns

1.50 ns

2.58 ns

1.59 ns

نزدیک رایزوسفر Close to
Rhizosphere

1.55 a

0.39 ns

0.18 ns

1.43 ns

2.48 ns

1.62 ns

توده خاک Bulk soil

اعداد دارای حرو مشترک در سطح احتما  %5دارای اخت

تیمار Treatment

بدون ماده آلی Without organic
mater

با ماده آلی With organic mater

معنیدار نمیباشند

)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05

 nsنشانه عدم وجود تفاوت آماری معنیدار میباشد
not significantly different

نتایج تجزیه گیاه

غلظت کادمیم در ریشه و اندامهوایی گیاه ررت و همچنین غلظت
آ در کل گیاه در شکل ( )2نشیا داده شیده اسیت .براسیاس نتیایج
بدستآمده ،افزود ماده آلی به خاک موجب افزایش غلظیت کیادمیم
در ریشه و اندام هوایی گیاه ررت شده است ،اما این افزایش معنییدار
نبوده است .از آنجاییکه اضافه کرد ماده آلی به خاک نتوانسته است
باعث افزایش معنی دار غلظت کادمیم در گیاه بشود ،بنابراین میتیوا
گفت که ممکن است این امر به علت پایین بود مقدار ترکییبهیای
آلی محلو در کود دامی استفاده شیده باشید .کییم و همکیارا ()16
بیا کردند که جاب کادمیم توسح گیاه به شدت به غلظت کادمیم در
فاز محلو بستگی دارد تا به غلظت کل آ در خاک .بنابراین احتما
با افزایش مقدار کربن آلی محلو و کادمیم محلو  ،غلظت کادمیم در
گیاه نیز افزایش یافته است .گرانت و همکارا ( )12نییز بییا کردنید
که افزود مواد اص کننده به خاک ماننید کودهیای دامیی موجیب
افزایش تجمع کادمیم در محصو ت گیاهی شیده اسیت .آ هیا بییا
کردند افزایش تجمع کادمیم در گیاها در نتیجه استفاده از کودهیای
دامی ممکن است به علت وجود کادمیم در کودهای دامی باشید زییرا
این کودها بطور میانگین  0/3تا  0/8میلیگرم بر کیلوگرم وز خشک

ns:

کادمیم دارند .براساس نتایج ،غلظیت کیادمیم در ریشیه گییاه ررت در
شرایح حضور و عدم حضیور میاده آلیی بطیور معنییداری (در سیطح
احتما  5درصد) بیشتر از اندامهوایی بوده است .این امر نشا میدهد
که کادمیم تمایل بیشتری برای تجمع در ریشیه گییاه در مقایسیه بیا
اندام هوایی داشته است .کیم و همکارا ( )16بیا کردند کیه نسیبت
مقدار کادمیم در اندام هوایی به ریشه کمتر از ییک اسیت کیه نشیا
میدهد کادمیم بیشتر توسح ریشه جاب شده است و احتما به دلییل
تشکیل کمپلکس آلی -کادمیم در نتیجه افیزایش مقیدار کیربن آلیی
محلو در محیح رایزوسفر و کاهش انتقا کیادمیم بیه انیدام هیوایی
بوده است.

نتیجهگیری
افزود ماده آلی به خاک بیر تغیییرات هییچ ییک از شیکلهیای
شیمیایی کادمیم در خاک جز فرم قابل عصارهگیری با  DTPAبطیور
معنیداری مؤثر نبوده است .این در حالی است که اضافه کیرد میاده
آلی به خاک منجر به تغییر معنیدار هر سه ویژگی اندازهگیری شده در
خاک شیامل  CEC ،pHو درصید کیربن آلیی شیده اسیت .بنیابراین
میتوا اینطور نتیجهگیری کرد که افزود ماده آلی به خیاک بطیور
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مستقیم باعث تغییر شکلهای شیمیایی کادمیم در خاک مورد مطالعیه
نشده است بلکه به صورت غیر مستقیم و از طریق تغییر ویژگییهیای

 اندامهوایی و کل گیاه ذرت، غلظت کادمیم (میلیگرم بر کیلوگرم) در ریشه-2 شکل
Figure 2- Concentration of Cadmium (mg kg-1) in root, shoot and total plant of corn

 خنثی تا کمیی قلییاییpH کود گاوی به خاکهای آهکی در محدوده
منجر به افزایش جاب کادمیم توسیح گییاه و کیاهش غلظیت آ در
 در خصو آلودگیزدایی گییاه ررت کیه دارای بخیش.خاک میشود
 به نظر می رسد بیا بیود غلظیت کیادمیم در ریشیه،خوراکی است
نسبت به اندام هوایی به عنوا یک مزیت محسوب میشیود زییرا بیا
کشت این گیاه هم میتوا فرایند گییاهپیا یی را انجیام داد و هیم از
.محصو آ استفاده نمود

همچنین اضافه کرد ماده آلی به خیاک نتوانسیته اسیت غلظیت
کادمیم در گیاه ررت را بطور معنیداری افزایش دهد که ممکن اسیت
 درصید1/5( این امر به علت نوت (کود گاوی) و ییا مقیدار میاده آلیی
 افزود، بر اساس نتایج بدست آمده.جرمی) اضافه شده به خاک باشد
کود گاوی به خاک بیشترین تیأثیر را بیر فیرم کربنیاتی کیادمیم دارد
بنابراین با توجه به اینکه شکل کربناتی فلزات پس از شیکل تبیادلی
بیشترین فراهمی را برای گیاها دارد و جزء شکلهای بیالقوه فیراهم
 میتوا نتیجه گرفت کیه اضیافه کیرد،برای گیاه محسوب میشود
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Introduction: The pollution of soils by heavy metals due to human activities poses a serious concern for
human and environmental health. In order to evaluate the risks of heavy metal contamination such as cadmium
in soil, it is necessary to understand its bioavailability which depends on its chemical forms in the soil.
According to Tessier (1979), heavy metals can be found in various chemical forms in soil including
exchangeable, bound to carbonates, bound to iron and manganese oxides and bound to organic matter and
residual. These fractions significantly influence the cadmium mobility and bioavailability. Distribution of metals
in chemical forms in soil depends on soil pH, amount of organic matter, oxidation-reduction potential and ionic
strength. Root exudation, soil texture, cation exchangeable capacity and amount of calcium carbonate may also
impact chemical forms of cadmium. Many studies have showed that plant root may affect the chemistry of heavy
metals in soil root zone. The objective of this study was to evaluate the effect of organic matter on the
distribution of cadmium in corn root media.
Materials and Methods: To investigate the effect of organic matter (cow manure) and root activity on
chemical forms of cadmium, a greenhouse experiment was conducted using rhizobox. The contaminated soil
sample used in the study was collected from Zanjan. This greenhouse experiment was conducted in a factorial
design, with 2 replications, two levels of organic matter (0 and 1.5%) and three zones classified based on their
distance from root. The soil samples were air dried and crushed to pass through a 2-mm sieve. The cultivation
was conducted using a rhizobox. The rhizobox consisted of three parts: 1.central compartment (rhizosphere),
2.close to rhizosphere, and 3. soil bulk. Soil samples were mixed with fertilizer and packed in rhizobox. Eight
pre-germinated maize seedlings were transferred to the central compartment and five days after germination,
thinned to four plants. Ten weeks after planting, corn plants were harvested for analysis. The compartments of
rhizobox were separated. The collected plant samples (root and shoot) were rinsed with deionized water and
oven-dried at 70 °C. Soil samples were also measured for pH, CEC and total organic carbon. The chemical forms
of cadmium in the soil and plant samples were identified by the sequential extraction procedure proposed by
Tessier (1979). Bioavailable cadmium in soil was also extracted by DTPA-TEA.
Results and Discussion: Results showed that the highest amount of soil cadmium was found in carbonate
fraction. Adding organic matter increased the soil pH, CEC and organic carbon amount, whereas none of
chemical forms of cadmium were significantly affected by adding organic matter. Bioavailability of cadmium,
however, decreased by adding organic matter to soil, It can be therefore concluded that increment in cadmium
uptake due to increased organic matter led to decreased cadmium bioavailability. The exchangeable cadmium
was negatively correlated to soil organic carbon, while bioavailable cadmium was negatively correlated to soil
pH, CEC and amount of soil organic carbon. Moreover, our results indicated that the fractions of cadmium were
not significantly affected by distance from the root. Moreover, adding organic matter insignificantly increased
concentration of cadmium in shoots, roots and total plants.
Conclusion: In this study, among different chemical forms of cadmium, only bioavailable cadmium was
significantly affected by adding organic matter to soil. Additionally, soil pH, CEC and organic carbon were
significantly increased by adding organic matter. These results indicate that addition of organic matter to soil
may indirectly influence chemical forms of cadmium through impacting soil properties (soil pH, CEC and
organic carbon). The addition of organic matter had the most influence on carbonate fraction of cadmium which
1, 2, 3 and 4- M.Sc. Student, Professor, Associate Professor and Ph.D. Student, Department of Soil Science, Faculty of
Agriculture, Frdowsi University of Mashhad, Iran, Respectively
(٭- Corresponding Author Email: afotovat@um.ac.ir)
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may be potentially available to plant. It seems that addition of organic matter (cow manure) may result in
increase of cadmium concentration in plant. Therefore, it can be concluded that addition of cow manure to
calcareous soils with neutral to slightly alkaline pH may lead to increased cadmium uptake by the plant (corn)
and reduced soil cadmium concentration.
Keywords: Bioavailability, Cadmium, Fractionation, Organic matter, Rhizobox
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اثر متقابل شوری و آلودگی کادمیم بر کادمیم قابل جذب ،تنفس و زیستتوده میکروبی در یک
خاک آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی
الهام صادقی -*1فایز رئیسی -2علیرضا حسین

پور3

تاریخ دریافت1395/10/19 :
تاریخ پذیرش1396/08/15 :

چکیده
خاک به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم ،محیط رشد گیاه و زیستگاه موجودات زنده متنوع با انواع تنشهای زیستی روبهرو است .اگتچ ته اتتچات
منفچد تنشهای شوری و آلودگی بچ فعالی.های زیستی خاک عموماً شناخته شده اس .ولی اتچ مشتچک این دو تنش بچ رشد ،جمعی .و فعالی .موجودات
زنده خاک مورد توجه قچار نگچفته اس .هدف این تحقیق مطالعه اتچ متقابل و یا مشتچک تنشهای شوری و آلودگی کتادمیم بتچ کتادمیم قابتل جت ،
تنفس و زیس.توده میکچوبی و ضچیب متابولیکی در یک خاک آهکی آلوده تیمار شده با بقایای گیاهی طی سه ماه انکوباسیون بود آزمایش بته وتورت
فاکتوریل (دو سطح کادمیم ،سه سطح شوری و دو سطح تیمار بقایای گیاهی) در قالب طچح کامالً تصادفی در هار تکچار و در شچایط آزمایشگاهی اجتچا
گچدید نتایج نشان داد افزایش سطح شوری باعث افزایش غلظ .کادمیم قابل ج  ،کاهش تنفس و کچبن زیست.تتوده میکچوبتی و همزمتان افتزایش
ضچیب ویژه تنفسی خاک گچدید مصچف بقایای گیاهی آتار منفی شوری و آلودگی را بچ تنفس و کچبن زیس.توده میکچوبی کاهش داد به گونهای که در
خاکهای تیمار نشده با بقایای گیاهی اتچات متقابل این دو تنش اتچات منفی همدیگچ را تشدید نموده ولی در خاکهای تیمار شده با بقایای گیاهی اتچات
منفی تعدیل شده بود این نشان میدهد در خاکهای شور و آلوده با محدودی .کچبن ،افزایش سطح ماده آلی خاک افزایش غلظ .کادمیم قابتل جت
ناشی از شوری خاک را کاهش و در نتیجه از اتچ بازدارنده شوری بچ فعالی .و جمعی .میکچوبی میکاهد
واژههای کلیدی :اتچ متقابل ،آلودگی ،تنفس میکچوبی ،زیس.توده میکچوبی ،زیس.فچاهمی فلز ،شوری

مقدمه

1

ویژگیهای میکچوبی خاک از شاخصهتای مهتم کیفیت .آن بته
شمار میآیند و به همین دلیل کیفی .و سالم .ختاک بتا استتفاده از
خواص مختلت میکچوبتی نیتز قابتل ارزیتابی متیباشتند ( 11و )19
ریزجانداران خاک نقتش مهمتی در افتزایش زیست.فچاهمتی عناوتچ
غ ایی ،تجزیه مواد آلی ،بهبود و ارتقاء رشد گیاه و حاوتلخیزی ختاک
دارند ( 8و  )24با این حال ،موجودات خاکزی در معچض انواع تتنش-
های زیستی و غیچزیستی در محیط خاک قچار دارند شوری و آلتودگی
دو تنش مهم و متداول غیچزیستی محسو متیشتوند کته در اغلتب
خاکهای دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک فچآینتدهای مهتم
خاک و زندگی ریزجانداران را تح .تأتیچ قچار میدهند ( 21 ،7 ،6 ،3و
 )26معموالً تنش شوری باعتث از بتین رفتتن ریزجانتداران ختاک و
 2 ،1و  –3به تچتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد و استادان گچوه علوم و مهندسی
خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهچکچد
)Email: el.sadeghi70@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.60958

کاهش فعالی .آنها متیگتچدد ( 21و  )31طبتق نتتایج تاودهچی و
همکاران ( )6شوری و تغییتچ پتانستیل استمزی ختاک ممکتن است.
فعالی .و رشتد ریزجانتداران را تحت .تتأتیچ قتچار دهتد نتتایج اغلتب
مطالعات حاکی اس .که شوری باعث کاهش زیس.توده میکچوبتی در
خاک میشود ( 10و  )21تچیپاتی و همکتاران ( )26نشتان دادنتد کته
کاهش رشد میکچو ها در خاکهای شتور بته دلیتل تتنش ناشتی از
فزونی نمک میباشد و همین عامل موجب کاهش تنفس ختاک متی
گچدد عالوه بچ این ،تنش ناشی از آلودگی و سمی .فلزات سنگین نیز
رشد و فعالی .موجودات زنده خاک را تح .تأتیچ قچار میدهد ( 3و )7
از جمله این عناوچ سمی میتوان به کادمیم اشاره کچد کته عنصتچی
غیچضچوری و فاقد نقش بیولوژیک خاوی اس 9( .و  )25نتایج اکثتچ
تحقیقات حاکی اس .که کادمیم نیز تأتیچ منفی بچ فعالیت .میکچوبتی
خاک دارد ( 17 ،13 ،7و  )22آقابابایی و همکاران ( )3گزارش کچدنتد
که با افزایش کادمیم فعالی .میکچوبی و آنزیمی خاک کاهش مییابد
اگچ ه تنشهای شوری و آلودگی به تنهایی سبب کاهش فعالی.های
زیستی خاک میگچدند ولی اتچ مشتچک و یا متقابل ایتن دو تتنش بتچ
موجودات زنده خاک متورد توجته قتچار نگچفتته است .نتتایج بچختی
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مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد کته شتوری متیتوانتد تحتچک و
زیس.فچاهمی عناوچ سمی مانند کتادمیم ( 28 ،27 ،18 ،2 ،1و  )30و
سچ ( 2 ،1و  )28را در خاکهای آلوده افزایش دهد شوری ناشتی از
نمکهای کلچیدی مانند کلچید سدیم به دلیل ورود یون کلچ و متعاقب
آن تشکیل کمپلکس پایدار کلچ -فلز محلول سبب افتزایش تحتچک و
غلظ .شکل قابل استفاده فلزات ستمی متیشتوند ( 1و  )2بنتابچاین،
انتظار میرود اتچ مسمومی .ناشی از فلزات ستنگین بتچ فعالیت.هتای
زیستی خاک آلوده در شچایط شور تشدید گچدد به بیان دیگچ ،شتوری
ممکن اس .آتار منفی فلزات سمی را بچ رشد و فعالی .موجودات زنده
تحچیک نماید مطالعات تاب .کچدهاند که افزایش مقدار ماده آلی خاک
در نتیجه کاربچد کودهای آلی اتچ شوری بتچ موجتودات زنتده ختاک را
کاهش میدهد ( )23افزودن کچبن سهلالووول بته ختاک بته دلیتل
فچاهم کچدن منبع انچژی در شچایط تنش از کاهش فعالیت .میکچوبتی
جلوگیچی میکند ( )6متواد آلتی ختاک متیتوانتد از طچیتق تشتکیل
کمپلکسهای پایدار با گچوههای عامل سبب غیچمتحچک شدن فلزات
سمی گچدد ( )15در حال حاضچ تعداد زیادی از اوالحکنندههای آلتی
مانند کود دامی و کمپوس .در اوالح خاکهتای شتور و شتور و قلیتا
مورد استفاده قچار میگیچند ( )16به عالوه افزودن مواد آلی متیتوانتد
روش مفید جه .کاهش اتچات مختچ آبیتاری بتا آ شتور و بهبتود
ویژگیهای میکچوبیولوژیکی خاک در شچایط شتور باشتد ( )6بتا ایتن
حال اتچ همزمان شوری ،کادمیم و ماده آلی بچ زیست.تتوده و فعالیت.
میکچوبی هنوز مورد مطالعه و بچرسی قچار نگچفته اس .از ایتن رو بتا
توجه به بچوز همزمان تنش شوری و آلودگی و افزایش روز افزون این
تنشها ،این تحقیق با هدف اتچ متقابل شوری و آلتودگی کتادمیم بتچ
کادمیم قابل ج  ،تنفس و کچبن زیس.توده میکچوبی در یک ختاک
آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی انجام گچف .در این تحقیق فتچض
میگچدد که ( )1شوری سبب افزایش تحچک و زیس.فچاهمی کتادمیم
و در نتیجه کاهش زیس.توده و فعالی .میکچوبی متیگتچدد و اتتچات
متقابل آنها همکچداری اس .و ( )2افزایش ماده آلی خاک از اتچ شوری
بچ زیس.فچاهمی کادمیم و فعالی .میکچوبی میکاهتد و اتتچ مشتتچک
شوری و آلودگی در خاک تیمتار شتده بتا بقایتای گیتاهی پتادکچداری
خواهد بود

مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشتاورزی دانشتگاه
شهچکچد انجام شد آزمایش به وورت فاکتوریل با سته ستطح شتوری
(( 1/35شاهد) 7/5 ،و  15دسیزیمتنس بتچ متتچ) ،دو ستطح آلتودگی
کادمیم ( 0و  30میلیگتچم بتچ کیلتوگچم) و دو ستطح بقایتای گیتاهی
یونجه ( 0و  1درود) در قالب طچح پایه کامالً تصادفی در هار تکچار
انجام شد بچای تهیه خاک ،ابتدا یک خاک زراعی از اراضتی دانشتگاه

شهچکچد انتخا  ،و از عمتق  0تتا  20ستانتیمتتچی بته میتزان الزم
نمونهبچداری شد پس از انتقال به آزمایشگاه و هوا خشک شدن ،خاک
از التتک  2میلتتیمتتتچی عبتتور داده شتتد ختتاک متتورد آزمتتایش دارای
 ،pH=7/6قابلی .هدای .الکتچیکی (عصاره اشباع)  1/35دسیزیمنس
بچ متچ ،کچبن آلی  5/69گچم بچ کیلوگچم ،کچبنات کلستیم معتادل 350
گچم بچ کیلوگچم ،نیتچوژن کل  0/54گچم بچ کیلوگچم ،وزن مخصتوص
ظاهچی  1/35گچم بچ سانتیمتچ مکعب و بافت .ایتن ختاک بته روش
هیدرومتچی لوم رسی بود کادمیم کل  1/7میلتیگتچم بتچ کیلتوگچم و
پس از عصارهگیچی نمونتههتا بتا DTPA-
غلظ .کادمیم قابل ج
 0/15 TEAمیلیگچم بچ کیلوگچم بود
آزمایش در دو سچی نمونه انجام گچدید در نمونته ستچی اول بته
منظور اندازهگیچی تنفس میکچوبی به وورت هفتگی  100گچم ختاک
خشک ( 105درجه سانتیگچاد) و در نمونه سچی دوم به منظور انتدازه
گیچی کچبن زیس.توده میکچوبی 400 ،گتچم ختاک معتادل وزن آون
خشک ( 105درجه سانتیگچاد) بچداشت .و در جارهتای پالستتیکی 1
لیتچی ریخته شد ابتدا با استفاده از نمک کلچید کتادمیم ،ختاک متورد
مطالعه در سطح  30میلیگچم کادمیم بچ کیلوگچم آلوده گچدید ستپس
معادل  1درود وزنی پودر بقایای گیاه یونجه کتامالً آستیا شتده (1
میلیمتچی) به آن افزوده و محتوی جارها به طور کامل با هم مخلوط
شدند پس از مخلوط کچدن کامل خاک و بقایای گیاهی ،تیمار شوری
شامل ( 1/35شاهد) 7/5 ،و  15دسیزیمنس بچ متچ با استفاده از نمک
 NaClاعمال گچدید بچای فعال شدن جمعیت .میکچوبتی و بچقتچاری
تعادل نسبی ،رطوب .مخلوط خاک -بقایای گیاهی -نمک در حتد 70
درود ظچفی .مزرعه خاک اولیه تنظیم و جارها  4-3هفتته در دمتای
معمولی محیط به حال .پیش انکوباسیون قچار گچفتند در ادامه نمونته
ها داخل انکوباتور و در دمای  25±1درجه سانتیگچاد نگهداری شدند
و تا انتهای دوره آزمایش ( 98روز) کنتچل رطوب .آنها به روش وزنی
هچ ند روز یک بار با توزین جارها انجتام گچفت .طتی انکوباستیون
تنفس میکچوبی ( )4به وورت هفتگی و کتادمیم قابتل جت ( )14و
مقدار کچبن زیس.توده میکچوبی ( )29طی سه دوره به فاوتله زمتانی
 30روز اندازهگیچی شدند در پایان تجزیه واریانس فاکتوریل با اندازه-
گیچی مکچر ( )Repeated measuresو مقایسه میانگینها بتا آزمتون
 LSDدر سطح احتمال  α=0/05با استفاده از نچمافتزار  SPSSانجتام
شد در این آزمایش بچای تعیین نوع و ماهیت .اتتچات متقابتل (هتم-
کچداری و پادکچداری) بین شوری و آلتودگی از متدل مستتقل بلتیس
( )Bliss independence modelاستفاده شد ( 12و )32

نتایج و بحث
کادمیم قابل جذب

نتایج نشان داد اتچ اولی شوری ،آلودگی و ماده آلی و بچهمکنش

اثر متقابل شوري و آلودگی كادمیم بر كادمیم قابل جذب ،تنفس و زیستتوده

دو جانبه شوری × آلودگی ،شوری × ماده آلی و آلودگی × ماده آلتی و
همچنین بچهمکنش سه جانبه شوری × آلودگی × ماده آلی بچ کادمیم
قابل ج معنیدار ( )p>0/001گش .اما اتچ دو جانبه شوری و متاده
آلی غیچ معنیدار ( )p<0/05بود (جدول  )1در ختاک غیچآلتوده تیمتار
نشده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمنس بچ متچ طتی سته متاه
انکوباسیون باعث افزایش  40 ،30و  31درودی کادمیم قابتل جت
نسب .به خاک شاهد (غیچآلوده غیچشور) به تچتیب طی ماه اول ،دوم و
سوم شد (جدول  )2شوری  15دسیزیمنس بتچ متتچ باعتث افتزایش
بیشتچ (به تچتیب  80 ،75و  62دروتدی طتی متاه اول ،دوم و ستوم)
کادمیم قابل ج نسب .به تیمار شتاهد (غیچآلتوده غیچشتور) گچدیتد
(جدول  )2در خاک آلوده تیمار نشده با بقایتای گیتاهی ،شتوری 7/5
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دسیزیمنس بچ متچ کادمیم قابل ج ختاک را بته تچتیتب  22 ،14و
 22درود در مقایسه با خاک شاهد (آلوده غیچشور) طی متاه اول ،دوم
و سوم آزمایش افزایش داد و شوری  15دسیزیمنس بچ متچ طی سته
ماه انکوباسیون سبب افزایش بیشتچ کادمیم قابل ج (به تچتیب ،26
 38و  37درود) نسب .به تیمار شاهد شد (جتدول  )2بچرستی نتتایج
حاول از معادله بلیس نشان داد اتتچ مشتتچک شتوری و آلتودگی بتچ
کادمیم قابل ج در خاک تیمار نشده بتا بقایتای گیتاهی در هتچ دو
سطح شوری معموالً همکچداری است( .جتدول  )3بته عبتارت دیگتچ
شوری اتچ کادمیم را تحچیک نموده و غلظ .کتادمیم قابتل جت در
خاک با افزایش شوری افزایش یاف.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات اصلی آلودگی کادمیم ،شوری و بقایای گیاهی و اثرات متقابل بین آنها (بین گروهی) ،اثر
زمان و اثر متقابل زمان (درون گروهی) بر کادمیم قابل جذب ( ،)Cdava.کربن زیستتوده میکروبی ( ،)MBCسرعت تنفس میکروبی ( )MRRو
ضریب ویژه تنفسی ()qCO2
Table 1- ANOVA results (mean square values) for the main effects of cadmium pollution, salinity and plant residue; and
their interactions with time (T) for soil available cadmium (Cdava), microbial biomass C (MBC), microbial respiration rate
)(MRR) and specific respiratory quotient (qCO2
ضریب ویژه تنفسی

سرعت تنفس میکروبی

کربن زیستتوده میکروبی

qCO2

MRR

MBC

)285***(0.97
)1036***(0.99
)876***(0.99
)305***(0.98
)392***(0.96
)705***(0.99
)19.3***(0.80
0.26

)21.6***(1.00
)18.8***(1.00
)172***(1.00
)0.08***(0.93
)0.58***(0.98
)0.26***(0.98
)1.31***(1.00
3×10-4

1.44

0.52

کادمیم قابل جذب
Cdava.

df

منبع تغییرات
Sources of variation

اتچات متقابل بین گچوهی
Between-Subjects Effects
)19901***(0.88
)30751***(1.00
)170693***(1.00
)423***(0.96
)0.42***(0.01
)1499***(0.99
)340***(0.95
0.92
1.01

)24.2***(1.00
)0.68***(0.99
)4.74***(1.00
)0.31***(0.99
)2.81***(1.00
)0.001ns(0.06
)0.01***(0.71
25×10-5
2.71

1
2
1
2
1
2
2
36

)Pollution (P
)Salinity (S
)Residue (R
P×S
P×R
S×R
P×S×R
خطا )(Error
(C.V.)%

اتچات متقابل درون گچوهی
Within-Subjects Effects
)Time (T
2
)0.053***(0.89
)73096***(1.00
)214***(1.00
)3115***(0.99
***
***
***
T×P
2
)0.055 (0.89
)520 (0.95
)1.36 (0.99
)7181***(0.64
T×S
4
)0.008***(0.71
)1053***(0.99
)3.73***(1.00
)134***(0.87
T×R
2
)0.004***(0.35
)10569***(1.00
)21.8***(1.00
)199***(0.83
T×P×S
4
)0.007***(0.69
)136***(0.91
)0.04***(0.84
)16.2***(0.45
T×P×R
2
)0.004***(0.35
)532***(0.96
)0.17***(0.92
)55.9***(0.58
***
***
***
T×S×R
4
)0.007 (0.68
)379 (0.97
)0.25 (0.97
)155***(0.88
T×P×S×R
4
)0.006***(0.67
)76.3***(0.86
)0.33***(1.98
)2.26*(0.10
)Error (Time
72
18×10-5
0.70
4×10-4
0.70
)C.V. (%
2.31
0.88
0.63
0.88
اعداد داخل پچانتز نشاندهنده  Eta2جزئی )) (SSeffect/ (SSeffect + SSerrorمیباشند  *** ،** ،* ،nsبه تچتیب به مفهوم غیچمعنیدار و معنیدار در سطح  0/1 ،1 ،5درود میباشد ( )C.V.ضچیب
تغییچات
non-significant and

*** ** * ns

, , ,

;The numbers in parentheses represent the partial Eta2 ((SSeffect / SSeffect) + SSerror) as a measure of the effect size
significant at 5, 1, 0.1%, respectively. C.V. coefficient of variation
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( به همراه خطای معیارn=4)  اعداد میانگین.) در خاکCdava.(  آلودگی کادمیم و شوری بر غلظت کادمیم قابل جذب، اثر بقایای گیاهی-2 جدول
) میباشندSE(
Table 2- The effect of plant residue, cadmium pollution and salinity on soil available cadmium (Cdava.) concentration.
Values are mean (n = 4) with standard error (SE) of the mean

بقایای گیاهی

کادمیم

شوری

)زمان نمونهبرداری (روز

Sampling time (day)
Salinity
(dS m-1)
30
60
90
1.35
0.16±0.003Ai
0.15±0.004Ai
0.16±0.006Ai
0
7.5
0.21±0.005Ah
0.21±0.011Ah
0.21±0.012Ah
بدون بقایای گیاهی
15
0.28±0.006Ag
0.27±0.006Ag
0.26±0.006Ag
Bc
Cc
1.35
1.12±0.005
1.07±0.006
1.15±0.011Ac
Without plant residue
30
7.5
1.28±0.006Cb
1.31±0.005Cb
1.40±0.011Ab
15
1.41±0.009Ba
1.48±0.005Aa
1.57±0.007Ca
1.35
0.11±0.004Aj
0.11±0.003Ak
0.11±0.005Ak
0
7.5
0.12±0.006Aj
0.12±0.003Aj
0.13±0.004Aj
Ai
Cij
با بقایای گیاهی
15
0.16±0.002
0.14±0.005
0.15±0.004Ai
Cf
Cf
1.35
0.40±0.009
0.44±0.006
0.50±0.013Af
With plant residue
30
7.5
0.52±0.002Ce
0.73±0.006Be
0.84±0.009Ae
15
0.85±0.007Bd
0.84±0.009Bd
0.91±0.011Ad
 هستندLSD  درود بین تیمارها بچ اساس آزمون5  فاقد اختالف معنیدار در سطح،در هچ ستون میانگینها دارای حچوف کو ک مشابه
 هستندLSD  درود بین زمانهای مختل بچ اساس آزمون5  فاقد اختالف معنیدار در سطح،در هچ ردی میانگینها دارای حچوف بزرگ مشابه
Plant residue

Pollution
(mg kg-1)

Within each column the means sharing similar lowercase letters do not have significant differences among treatments at 5% level according to the
LSD test
Within each row the means sharing similar uppercase letters do not have significant differences at 5% level between different sampling times at 5%
level according to the LSD test

) محاسبه شده بر اساس معادله مستقل بلیس در خاکهایCdava.(  ماهیت نوع اثرات متقابل شوری و آلودگی بر غلظت کادمیم قابل جذب-3 جدول
) با بقایای گیاهیR1( ) و تیمار شدهR0( تیمار نشده
Table 3- The nature of interactions between salinity and Cd pollution on concentration of soil available Cd in soils untreated
(R0) and treated (R1) with plant residue determined on the basis of the Bliss independence model
شوری
)30 days(  روز30
)60 days(  روز60
)90 days(  روز90
تیمار
Salinity
Treatment
R0
R1
R0
R1
R0
R1
(dS m-1)
S
+36.8
+13.4
+36.4
+19.4
+31.2
+19.5
P
+616
+260
+596
+309
+618
+351
(PS)O
+718
+365
+754
+584
+773
+669
(PS)P
+879
+308
+849
+389
+842
+439
7.5
CI95%
13.6
8.35
12.1
19.4
21.2
25.6
t-statistic
17.5
26.9
11.4
35.7
8.09
23.4
p-statistic
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
Interaction
SYN
ANT
SYN
ANT
SYN
ANT
S
+74.1
+40.4
+72.6
+36.4
+62.7
+38.3
P
+616
+260
+596
+309
+618
+351
(PS)O
+800
+666
+865
+692
+876
+733
(PS)P
+1146
+406
+1101
+458
+1069
+523
15
CI95%
15.7
20.9
9.79
24.5
14.5
31.4
t-statistic
12.8
54.1
41.9
32.7
22.0
46.0
p-statistic
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
0.001 <0.001
Interaction
SYN
ANT
SYN
ANT
SYN
ANT
95  حدود اطمینان در سطح احتمالCI95% ،( اتچ مشتچک پیشبینی شده شوری و آلودگیPS)P ،( اتچ مشتچک مشاهده شده شوری و آلودگیPS)O ، خاک آلوده به تنهاییP ، خاک شور به تنهاییS
) (پادکچداریANT  (همکچداری) وSYN ، نوع اتچ متقابلInteraction ،t test  در آزمونp  وt ) آمارهtwo-tail( p statistic  وt statistic ،درود
S saline soil, P Cd-polluted soil, (PS)O the observed effect of salinity and pollution, (PS)P the predicted effect of salinity and pollution, CI95%
confidence interval at 95%; t-statistic student’s t test; p-statistic two-tail p value; SYN synergistic, ANT antagonistic

 به خاک شتاهد (غیچآلتوده. درودی کادمیم قابل ج را نسب18 و
) شتوری2  (جدول. دوم و سوم به همچاه داش،غیچشور) طی ماه اول

 شتوری،همینطور در خاک غیچآلوده تیمار شده با بقایای گیتاهی
9 ،9  دسیزیمنس بچ متچ طی سه دوره آزمایش به تچتیب افزایش7/5

اثر متقابل شوري و آلودگی كادمیم بر كادمیم قابل جذب ،تنفس و زیستتوده

 15دسیزیمنس بچ متچ طی ماه اول ،دوم و سوم انکوباسیون به تچتیب
باعث افزایش  27 ،45و  36درودی کادمیم قابتل جت نستب .بته
خاک شاهد (غیچآلوده غیچشور) گچدید (جدول  )2در خاک آلوده تیمتار
شده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمنس بچ متچ میتزان کتادمیم
قابل ج خاک را طتی متاههتای اول ،دوم و ستوم انکوباستیون بته
تچتیب  66 ،30و  68درود نسب .بته تیمتار شتاهد (آلتوده غیچشتور)
افزایش داد و شوری  15دسیزیمتنس بتچ متتچ طتی سته متاه انجتام
آزمایش افزایش بیشتچ (به تچتیب  91 ،112و  82درود طی متاه اول،
دوم و سوم) کادمیم قابل ج نسب .بته تیمتار شتاهد را بته همتچاه
داش( .جدول  )2مصچف مواد آلی در خاک آلوده و غیچآلتوده موجتب
ایجاد اتچات متقابل پادکچداری بین شوری و آلودگی گچدید (جدول )3
نتایج نشان میدهد در حضور ماده آلی بتا افتزایش ستطح شتوری در
خاک آلوده و غیچآلوده ،فچاهمی کادمیم قابل ج نیز افزایش مییابد
و افزایش کادمیم قابل ج در شوریهای باال بیشتچ از شتوریهتای
پایین بود نتایج معادله بلیس نیز این یافته را تأیید میکند (جتدول )3
بنابچاین مصچف ماده آلی منجچ به تغییچ نوع اتچ متقابل بتین شتوری و
آلودگی کادمیم از حال .هتمکتچداری در غیتا متاده آلتی بته حالت.
پادکچداری در حضور ماده آلی گچدید (جدول  )3کلتچ ناشتی از نمتک
 NaClاز طچیق تشکیل کمپلکس پایدار با کادمیم فچاهمتی ،جت و
حاللی .آن را در خاک افزایش میدهد ( )1مصچف مواد آلی با جت
و غیچمتحچک ساختن کادمیم سبب محدود شتدن حاللیت .و زیست.
فچاهمی آن میگچدد و بدین تچتیب ممکن اس .از تشکیل کمتپلکس
کلچ -کادمیم محلول جلوگیچی نماید کاربچد مواد اوالحی آلتی متی-
تواند نقش مهمی در کاهش سمی .فلزات سمی خاکهای آلوده تح.
تنش شوری داشته باشد ( 1و )27
کربن زیستتوده میکروبی ()MBC

طتی ایتن آزمتتایش اتتچ اوتتلی شتوری ،آلتتودگی و متاده آلتتی و
بچهمکنش دو جانبه شوری × آلودگی ،شوری × ماده آلی و آلتودگی ×
ماده آلی و همچنین بچهمکنش سه جانبه شوری × آلودگی × ماده آلی
بچ کچبن زیس.توده میکچوبی معنیدار ( )p>0/001بود (جتدول  )1در
خاک غیچآلوده تیمار نشده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمتنس
بچ متچ طی سه ماه انکوباسیون باعث کتاهش  27 ،24و  11دروتدی
 MBCنسب .به خاک شاهد (غیچآلوده غیچشور) به تچتیتب طتی متاه
اول ،دوم و سوم شد (جدول  )4شوری  15دسیزیمنس بچ متتچ طتی
ماه اول ،دوم و سوم انکوباسیون به تچتیب باعث کاهش  53 ،45و 35
درودی  MBCنسب .بته تیمتار شتاهد (غیچآلتوده غیچشتور) گچدیتد
(جدول  )4در خاک آلوده تیمار نشده با بقایتای گیتاهی ،شتوری 7/5
دسیزیمتنس بتچ متتچ  MBCرا بته تچتیتب  52 ،48و  32دروتد در
مقایسه با ختاک شتاهد (آلتوده غیچشتور) طتی متاه اول ،دوم و ستوم
آزمایش کاهش داد و شوری  15دسیزیمنس بتچ متتچ ستبب کتاهش
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بیشتچ (به تچتیب  77 ،72و  73درود)  MBCنسب .به تیمتار شتاهد
گچدید (جدول  )4در این آزمایش بین غلظ .کتادمیم قابتل جت و
میزان  MBCهمبستگی منفی معنتیدار ( )r=-0/59 ،p<0/01وجتود
داش .بنابچاین با افزایش میزان کادمیم قابل جت در ختاک مقتدار
 MBCکاهش مییابد بچرسی نتایج حاول از معادله بلیس نشتان داد
اتچ متقابل شوری و آلودگی بچ  MBCدر خاک تیمار نشده بتا بقایتای
گیاهی در هچ دو سطح شوری همکچداری اس( .جتدول  )5عثمتان و
همکاران ( )28اظهار کچدند که افزایش شوری فچاهمی و ج فلزات
سمی در خاک را افزایش میدهد و ایتن افتزایش منجتچ بته کتاهش
 MBCمیگچدد
همینطور در خاک غیچآلوده تیمار شده با بقایتای گیتاهی ،شتوری
 7/5دسیزیمنس بچ متچ طی سه دوره آزمایش کتاهش  36 ،16و 38
درودی  MBCرا نسب .به خاک شاهد به تچتیب طی ماه اول ،دوم و
سوم به همچاه داش( .جدول  )4در حالیکه شوری  15دستیزیمتنس
بچ متچ طی ماه اول ،دوم و سوم انکوباسیون به تچتیب باعتث کتاهش
 26 ،22و  27درو تدی  MBCنستتب .بتته ختتاک شتتاهد (غیچآلتتوده
غیچشور) گچدید (جدول  )4در خاک آلوده تیمار شده با بقایای گیتاهی،
شوری  7/5دسیزیمنس بچ متچ میزان  MBCخاک را طتی متاههتای
اول ،دوم و سوم انکوباسیون به تچتیب  37 ،22و  32درود نسب .بته
شاهد (آلوده غیچشور) کاهش داد (جدول  )4با ایتن حتال شتوری 15
دسیزیمنس بچ متچ طی سته متاه انکوباستیون کتاهش  41 ،24و 41
درودی  MBCرا نسب .به خاک شاهد (آلتوده غیچشتور) بته همتچاه
داش( .جدول  )4نتایج نشان میدهد در حضور ماده آلتی بتا افتزایش
سطح شوری در خاک آلوده و غیچآلوده میزان  MBCکاهش مییابد و
اینکه کاهش  MBCدر شوریهای باال بیشتچ از شتوریهتای پتایین
بود نتایج معادله بلیس نشتان داد اتتچ متقابتل شتوری و آلتودگی بتچ
 MBCدر خاک تیمار نشده با بقایتای گیتاهی در شتوری  7/5دستی
زیمنس بچ متچ طتی متاه اول مستتقل و طتی متاههتای دوم و ستوم
پادکچداری بود و در شوری  15دستیزیمتنس بتچ متتچ طتی سته متاه
انکوباسیون پادکچداری گچدید (جدول  )5مصچف متواد آلتی در ختاک
های شور باعث بهبود ویژگیهای میکچوبیولتوژیکی ختاک و افتزایش
زیس.توده میکچوبی گچدیده اس)24( .
تنفس ( )MRو سرعت تنفس میکروبی ()MRR

نتایج نشان داد تنش شوری و آلودگی کادمیم سبب کاهش تنفس
میکچوبی گچدید ولی افزودن بقایای گیاهی یونجه بته ختاک افتزایش
تنفس میکچوبی را به همچاه داشت( .شتکل  )1تتنفس میکچوبتی در
خاکهای تیمار شده با بقایای گیاهی یونجته همتواره بیشتتچ از تیمتار
بدون بقایای گیاهی بود و دلیل آن میتواند فچاهمتی تچکیبتات آستان
تجزیه شونده در پسماند گیاه یونجه باشد
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) و ضریب ویژهMRR(  سرعت تنفس میکروبی،)MBC(  آلودگی کادمیم و بقایای گیاهی بر میزان کربن زیستتوده میکروبی، اثر شوری-4 جدول
) میباشندSE( ( به همراه خطای معیارn=4)  اعداد میانگین.)qCO2( تنفسی
Table 4- The effect of plant residue, cadmium pollution and salinity on soil microbial biomass carbon (MBC) content,
microbial respiration rate (MRR) and specific respiratory quotient ( qCO2). Values are mean (n = 4) with standard error (SE)
of the mean
بقایای گیاهی

کادمیم

شوری

Plant residue

Pollution
(mg kg-1)

Salinity
(dS m-1)

)زمان نمونهبرداری (روز
30

Sampling time (day)
60

90

توده میکچوبی.کچبن زیس
بدون بقایای
گیاهی
Without plant
residue

با بقایای گیاهی
With plant
residue

0

30

0

30

1.35
7.5
15
1.35
7.5
15
1.35
7.5
15
1.35
7.5
15

106±0.41Ai
76.0±0.19Aj
118±0.36Ah
61.0±0.21Ak
32.5±0.31Al
227±0.45Aa
191±0.45Ac
176±0.27Ad
208±0.37Ab
163±0.12Ae
158±0.34Af

MBC (mg kg-1)
82.9±0.31Bf
60.2±0.51Bh
38.7±0.28Bi
73.1±0.48Bg
35.4±0.38Bj
16.7±0.08Bk
171±0.95Ba
109±0.34Bd
126±0.73Bc
141±0.40Bb
89.4±0.52Be
83.4±0.31Bf

5.38±0.006Ag
4.36±0.028Ai
3.36±0.007Aj
5.21±0.008Ah
2.92±0.007Ak
2.05±0.008Al
9.65±0.008Aa
7.62±0.007Ac
7.21±0.008Ad
7.78±0.004Ab
6.63±0.008Ae
6.41±0.006Af

MRR (mg kg-1 day-1)
2.39±0.005Bg
1.90±0.006Bi
1.78±0.007Bj
2.15±0.005Bh
1.23±0.009Bk
1.03±0.004Bl
4.76±0.050Ba
4.12±0.004Bb
3.46±0.021Bd
3.53±0.013Bc
2.85±0.004Be
2.81±0.020Bf

139±0.32Ag

58.3±0.40Cg
52.0±0.98Ch
38.0±0.38Bi
53.0±0.47Ch
36.0±0.14Bj
14.5±0.29Bk
115±0.42Ca
71.8±0.34Cd
83.4±0.79Cc
95.7±0.39Cb
64.7±0.44Ce
56.4±0.28Cf

 تنفس میکچوبی.سچع
بدون بقایای
گیاهی
Without plant
residue

با بقایای گیاهی
With plant
residue

0

30

0

30

1.35
7.5
15
1.35
7.5
15
1.35
7.5
15
1.35
7.5
15

1.59±0.006Cg
1.28±0.051Ci
1.15±0.009Cj
1.37±0.012Ch
0.90±0.002Ck
0.52±0.004Cl
2.55±0.050Ca
2.43±0.004Cb
2.20±0.006Cc
2.05±0.010Cd
2.02±0.004Ce
1.81±0.008Cf

ضچیب ویژه تنفسی
بدون بقایای
گیاهی

0

Without plant
residue

30

با بقایای گیاهی
With plant
residue

0

30

1.35
7.5
15
1.35

qCO2 )µg CO2-C mg-1 MBC day-1)
38.8±0.06Ag
29.0±0.07Bg
27.4±0.17Cd
Ae
Bf
41.2±0.32
31.6±0.26
24.8±0.44Ch
44.4±0.21Bc
45.9±0.44Ab
30.5±0.32Ce
44.4±0.15Ac
29.5±0.22Bg
26.1±0.23Cg

7.5

48.2±0.22Ab

34.8±0.45Bd

25.0±0.03Ch

15
1.35
7.5
15
1.35

63.1±0.47Aa
42.5±0.11Ad
39.8±0.10Af
40.9±0.04Ae
37.4±0.09Ah

61.8±0.41Aa
27.8±0.13Bh
38.0±0.13Bc
27.5±0.25Bh
25.1±0.06Bi

35.8±0.52Ca
22.2±0.08Ci
33.8±0.13Cb
26.4±0.27Cg
21.5±0.17Cj

7.5

40.8±0.07Ae

31.8±0.21Bf

31.2±0.22Bd

40.7±0.12Ae

33.7±0.35Be

15
32.3±0.23Cc
 هستندLSD  درود بین تیمارها بچ اساس آزمون5  فاقد اختالف معنیدار در سطح،در هچ ستون میانگینهای دارای حچوف کو ک مشابه
 هستندLSD  درود بین زمانهای مختل بچ اساس آزمون5  فاقد اختالف معنیدار در سطح،در هچ ردی میانگینهای دارای حچوف بزرگ مشابه
Within each column the means sharing similar lowercase letters do not have significant differences among treatments at 5% level according to the
LSD test
Within each row the means sharing similar uppercase letters do not have significant differences at 5% level between different sampling times at 5%
level according to the LSD test
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جدول  -5ماهیت نوع اثرات متقابل شوری و آلودگی بر کربن زیستتوده میکروبی ( )MBCو سرعت تنفس میکروبی ( )MRRمحاسبه شده بر
اساس معادله مستقل بلیس .در خاکهای تیمار نشده ( )R0و تیمار شده ( )R1با بقایای گیاهی
Table 5- The nature of interactions between salinity and Cd pollution on soil microbial biomass carbon (MBC) content and
microbial respiration rate (MRR) in soils untreated (R0) and treated (R1) with plant residue determined on the basis of the
Bliss independence model
شوری
 30روز ()30 days
 60روز ()60 days
 90روز ()90 days
تیمار
Salinity
Treatment
R0
R1
R0
R1
R0
R1
)(dS m-1

کچبن زیس.توده میکچوبی
-37.5
-16.7
-27.4
-47.9
2.18
-30.8
<0.001
ANT

-10.8
-9.43
-38.2
-19.2
1.50
7.93
<0.001
SYN

MBC
-27.3
-36.6
-11.7
-17.9
-57.2
-26.5
-35.8
-48.0
2.00
3.86
15.8
-24.6
<0.001 <0.001
SYN
ANT

-43.7
-16.7
-50.9
-53.1
0.76
-3.06
0.04
ANT

-34.8
-9.43
-75.1
-41.0
1.56
42.2
<0.001
SYN

-53.3
-11.7
-79.8
-58.8
0.32
20.6
<0.001
SYN

-4.83
-19.5
-13.6
-23.4
0.75
-19.1
<0.001
ANT

-19.2
-13.7
-43.6
-30.3
0.59
16.3
<0.001
SYN

-47.8
-17.9
-51.3
-57.2
3.09
-3.06
0.04
ANT

-15.8
-8.52
-22.5
-22.9
0.38
-0.90
0.42
ADD

-23.5
-15.2
-56.1
-35.1
0.47
45.1
<0.001
SYN

S
P
(PS)O
(PS)P
CI95%
t-statistic
p-statistic
Interaction

7.5

-28.5
-8.52
-30.6
-34.6
0.48
-18.2
<0.001
ANT

-45.4
-15.2
-76.5
-53.7
0.71
89.2
<0.001
SYN

S
P
(PS)O
(PS)P
CI95%
t-statistic
p-statistic
Interaction

15

سچع .تنفس میکچوبی
MRR
-20.5
-13.4
-9.95
-25.8
-48.5
-27.3
-28.4
-35.7
1.12
1.58
38.3
-12.0
<0.001 <0.001
SYN
ANT

-21.0
-19.4
-25.3
-36.3
0.33
-66.9
<0.001
ANT

-18.8
-3.12
-45.6
-21.4
0.37
38.5
<0.001
SYN

S
P
(PS)O
(PS)P
CI95%
t-statistic
p-statistic
Interaction

7.5

S
-37.6
-31.2
-25.9
-40.2
-27.5
-20.9
P
-3.12
-19.4
-9.95
-25.8
-13.7
-19.5
(PS)O
-61.9
-33.6
-57.0
-41.1
-67.5
-28.7
(PS)P
-39.5
-44.6
-33.3
-55.6
-37.4
-36.3
CI95%
0.47
0.21
0.59
1.37
0.96
1.15
t-statistic
71.5
-106
45.8
-38.8
65.6
-12.7
p-statistic
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
Interaction
SYN
ANT
SYN
ANT
SYN
ANT
 Sخاک شور به تنهایی P ،خاک آلوده به تنهایی (PS)O ،اتچ مشتچک مشاهده شده شوری و آلودگی (PS)P ،اتچ مشتچک پیشبینی شده شوری و آلودگی CI95% ،حدود اطمینان در سطح احتمال 95
درود t statistics ،و  )two-tail( p statisticsآماره  tو  pدر آزمون  Interaction ،t testنوع اتچ متقابل( SYN ،همکچداری)( ANT ،پادکچداری) و ( ADDمستقل)
15

S saline soil, P Cd-polluted soil, (PS)O the observed effect of salinity and pollution, (PS)P the predicted effect of salinity and pollution, CI95%
confidence interval at 95%; t-statistic student’s t test; p-statistic two-tail p value; SYN synergistic, ANT antagonistic, ADD additive

این بقایا به دلیل دارا بودن کچبن آلی قابل ج فچاوان و عناوتچ
غ ایی باال مانند نیتچوژن (نسب .کتچبن بته نیتتچوژن پتایین) فعالیت.
میکچوبی را تحچیک و موجب تولید بیشتچ دیاکستید کتچبن شتدهانتد
پس از  14هفته انکوباسیون و اندازهگیچی میزان تنفس رونتد معتدنی
شدن کچبن در خاکهتای دارای بقایتای گیتاهی تقچیبتاً دارای شتیب

هموار میباشد کاهش سچع .معتدنی شتدن کتچبن در تیمتار بتدون
بقایای گیاهی میتواند مچبوط به محدودی .مقدار کچبن باشتد نتتایج
رئیسی ( )19نشان داد خاکهای تیمار شده با پسماند گنتدم و یونجته
دارای میزان معدنی شدن تجمعی کچبن باالتچی نسب .به خاک تیمار
نشده بوده اس.
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شکل  -1روند معدنی شدن تجمعی کربن در سطوح مختلف شوری و کادمیم در خاکهای الف) بدون بقایای گیاهی و ب) تیمار شده با بقایای
گیاهی ( .)n=4آلودگی ( 0 )P0و ( 30 )P1میلیگرم بر کیلوگرم خاک ،شوری ( )S0شاهد 7/5 )S1( ،و ( 15 )S2دسیزیمنس بر متر
Figure 1- The patterns of cumulative carbon (C) mineralization at different levels of salinity and cadmium in soils untreated
(a) and treated (b) with plant residue (n=4). P0 unpolluted and P1 Cd-polluted (30 mg kg-1) soil; S0 control, S1 7.5 and S2 15
dS m-1

طتتی ایتتن آزمتتایش اتتتچ اوتتلی شتتوری ،آلتتودگی و متتاده آلتتی و
بچهمکنش دو جانبه شوری × آلودگی ،شوری × ماده آلی و آلتودگی ×
ماده آلی و همچنین بچهمکنش سه جانبه شوری × آلودگی × ماده آلی
بچ سچع .تنفس میکچوبی معنتیدار ( )p>0/001بتود (جتدول  )1در
خاک غیچآلوده تیمار نشده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمتنس
بچ متچ طی سه ماه انکوباسیون باعث کتاهش  20 ،19و  19دروتدی
سچع .تنفس میکچوبی نسب .به خاک شاهد (غیچآلوده غیچشتور) بته
تچتیب طی متاه اول ،دوم و ستوم شتد (جتدول  )4شتوری  15دستی
زیمنس بچ متچ طی سه ماه انکوباسیون باعث کاهش بیشتچ (به تچتیب
 25 ،37و  28درودی طی اول ،دوم و سوم) سچع .تنفس میکچوبتی
نسب .به تیمار شاهد (غیچآلوده غیچشور) شد (جدول  )4در خاک آلوده
تیمار نشده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمنس بچ متتچ ستچع.
تنفس میکچوبی خاک را به تچتیب  43 ،44و  34درود در مقایسته بتا
خاک شاهد (آلوده غیچشور) طی ماه اول ،دوم و سوم آزمایش کتاهش
داد و شوری  15دسیزیمنس بچ متچ طی سه متاه انکوباستیون ستبب
کتتاهش بیشتتتچ (بتته تچتیتتب  52 ،61و  62دروتتدی) ستتچع .تتتنفس
میکچوبی خاک نسب .به تیمار شاهد گچدید (جدول  )4بچرستی نتتایج
حاول از معادله بلیس نشان داد اتچ متقابل شوری و آلودگی بچ سچع.
تنفس میکچوبی در خاک تیمار نشده با بقایای گیاهی در هچ دو ستطح
شوری همکچداری اس( .جدول  )5همینطور در خاک غیچآلوده تیمار
شده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمنس بچ متچ طتی سته دوره
آزمتتایش بتته تچتیتتب کتتاهش  13 ،21و  5دروتتدی ستتچع .تتتنفس
میکچوبی را نسب .به خاک شاهد (غیچشور غیچآلوده) طی ماه اول ،دوم
و سوم به همچاه داش( .جدول  )4شوری  15دسیزیمنس بچ متچ طی
سه ماه انکوباسیون به تچتیتب باعتث کتاهش  27 ،25و  14دروتدی

سچع .تنفس میکچوبی نسب .بته ختاک شتاهد (غیچآلتوده غیچشتور)
گچدید (جدول  )4تاودهچی و همکتاران ( )6گتزارش کچدنتد میتزان
باالی شوری باعث کاهش تنفس خاک میگچدد در خاک آلوده تیمتار
شده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمنس بچ متچ میتزان ستچع.
تنفس میکچوبی خاک را طی ماههای اول ،دوم و سوم انکوباسیون بته
تچتیب  19 ،15و  1درود نسب .به تیمار شاهد (آلوده غیچشور) کاهش
داد و شوری  15دسیزیمنس بچ متچ طی ماههای اول ،دوم و سوم بته
تچتیب کاهش  20 ،18و  13درودی سچع .تنفس میکچوبی را نسب.
به تیمار شاهد به همچاه داش( .جدول  )4بچ اساس نتتایج بته دست.
آمده ماده آلی غلظ .کادمیم قابل ج را کاهش داده است( .جتدول
 )2و بدین تچتیب در هچ دو سطح شوری منجچ بته بتچوز اتتچ متقابتل
پادکچداری بین شوری و کادمیم گچدید (جدول  )5اخیچاً ،عثمتان ()27
گزارش کچد که شوری ناشی از نمک کلچید سدیم و ستمی .ناشتی از
کادمیم تنفس میکچوبی را در ختاک آهکتی کتاهش داد در حتالیکته
مصچف کود دامی افزایش تولیتد  CO2را بته همتچاه داشت .در ایتن
آزمایش همبستگی منفی و معنیدار بین کادمیم قابل جت و تتنفس
میکچوبی مشاهده شد ( )r=-0/61 ،p<0/01بته بیتان دیگتچ ،کتاهش
تنفس میکچوبی خاک بچ اتچ شوری به دلیل افتزایش غلظت .کتادمیم
قابل ج اس.
نتایج نشان داد اتچ اولی شوری ،آلودگی و ماده آلی و بتچهمکنش
دو جانبه شوری × آلودگی ،شوری × ماده آلی و آلودگی × ماده آلتی و
همچنین بچهمکنش سه جانبه شوری × آلودگی × ماده آلی بچ تتنفس
تجمعی کل معنیدار ( )p>0/001بود (نتایج گزارش نشدهاند) مقایسه
تنفس کل بین تمامی تیمارها و سطوح مختل شوری و آلودگی نشان
داد که کمتچین میزان تنفس در عدم حضور بقایای گیاهی مچبتوط بته
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تیمار آلوده و شوری سطح سته و بیشتتچین میتزان تتنفس در حضتور
بقایای گیاهی مچبوط به تیمار غیچآلوده غیچشور بتود (شتکل  )2متاده
آلی به مقدار زیادی تنفس میکچوبی خاک را افزایش داده اس .و ایتن
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افزایش را میتوان به دستچسی بیشتچ سوبستچا و احتماالً بهبود شچایط
فیزیکی و شیمیایی خاک بچای ادامه فعالی .بیشتچ ریزجانداران نستب.
داد

شکل  -2اثر بقایای گیاهی ،آلودگی کادمیم و شوری بر تنفس تجمعی کل ()n=4
آلودگی ( 0 )P0و ( 30 )P1میلیگرم بر کیلوگرم خاک ،شوری ( )S0شاهد 7/5 )S1( ،و ( 15 )S2دسیزیمنس بر متر و ( )R0بدون بقایای گیاهی و
( 1 )R1درصد بقایای گیاهی یونجه .حروف مشابه ،فاقد اختالف معنیدار در سطح  5درصد بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDهستند .خطای معیار
به صورت خطوط عمودی نشان داده شده است
Figure 2- The effect of plant residue, cadmium pollution and salinity on total cumulative respiration. P0 unpolluted and P1
Cd-polluted (30 mg kg-1) soil; S0 control, S1 7.5 and S2 15 dS m-1; R0 without plant residue and R1 with alfalfa residue (1%,
w/w). similar letters do not have significant differences among treatments at 5% level according to the LSD test.The vertical
lines shown as standard error

اثر شوری و کادمیم بر ضریب ویژه تنفسی ()qCO2

اتچ اولی شوری ،آلودگی و ماده آلی و بچهمکنش دو جانبه شوری
× آلتودگی ،شتوری × متتاده آلتی و آلتودگی × متتاده آلتی و همچنتتین
بچهمکنش سه جانبه شوری × آلودگی × ماده آلی بچ  qCO2معنتیدار
( )p>0/001بود (جدول  )1در خاک غیچآلوده تیمار نشتده بتا بقایتای
گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمتنس بتچ متتچ طتی متاههتای اول و دوم
انکوباسیون باعث افتزایش  6و  9دروتدی و طتی متاه ستوم باعتث
کاهش  9درودی  qCO2نسب .به خاک شتاهد (غیچآلتوده غیچشتور)
شد (جدول  )4شوری  15دسیزیمنس بچ متچ طی سه ماه انکوباسیون
افزایش بیشتچ (به تچتیتب  59 ،14و  11دروتد)  qCO2را نستب .بته
تیمار شاهد (غیچآلوده غیچشور) به همچاه داشت( .جتدول  )4در ختاک
آلوده تیمار نشده با بقایای گیاهی ،شوری  7/5دسیزیمنس بچ متچ طی
ماه اول و دوم باعث افزایش به تچتیب  9و  18دروتد و در متاه ستوم
باعث کاهش  4درودی  qCO2نسب .به خاک شاهد (آلوده غیچشتور)
شد ،اما این کاهش معنیدار نبود (جدول  )4شوری  15دستیزیمتنس
بچ متچ  qCO2را طی سه ماه انکوباسیون  110 ،42و  37درود نسب.

به خاک شاهد (آلوده غیچشور) به تچتیتب طتی متاه اول ،دوم و ستوم
افزایش داد (جدول  )4نتایج حاوتل از معادلته بلتیس نشتان داد اتتچ
متقابل شوری و آلودگی بچ  qCO2در ختاک تیمتار نشتده بتا بقایتای
گیاهی در هچ دو سطح شوری طی سه ماه انکوباسیون همکچداری بود
(جدول )6
در خاک غیچآلوده تیمار شده با بقایای گیاهی ،شتوری  7/5دستی
زیمنس بچ متچ طی ماههتای دوم و ستوم آزمتایش بته تچتیتب باعتث
افزایش  37و  52درودی و طی ماه اول کتاهش  6دروتدی qCO2
نسب .به خاک شاهد (غیچشور غیچآلوده) گچدید (جدول  )4شوری 15
دسیزیمنس بچ متچ طی ماه اول کاهش  4درودی و طتی متاه ستوم
افتتزایش  19دروتتدی  qCO2را نستتب .بتته ختتاک شتتاهد (غیچآلتتوده
غیچشور) به همچاه داش .و در ماه دوم کاهش غیچمعنیدار بود (جدول
 )4پژوهشگچان پیشین نیز گتزارش کچدنتد کته در ختاکهتای شتور
 qCO2افزایش مییابد ( 5و  )20دلیل این افزایش کاهش زیس.توده
میکچوبی یا رشد میکچوبی و افزایش مصتچف انتچژی است .در ختاک
آلوده تیمار شده با بقایای گیاهی ،شتوری  7/5دستیزیمتنس بتچ متتچ
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میزان  qCO2خاک را طی سه ماه انکوباسیون به تچتیب  27 ،9و 45
نسب .به تیمار شاهد (آلوده غیچشور) افتزایش داد و شتوری  15دستی
زیمنس بچ متچ طی ماه اول ،دوم و سوم انکوباسیون به تچتیتب باعتث

افزایش  34 ،9و  50درودی  qCO2نستب .بته تیمتار شتاهد (آلتوده
غیچشور) گچدید (جدول )4

جدول  -6ماهیت اثرات متقابل (همکرداری و پادکرداری) بین شوری و آلودگی کادمیم بر ضریب ویژه تنفسی ( )qCO2محاسبه شده بر اساس
معادله مستقل بلیس در خاکهای تیمار نشده ( )R0و تیمار شده ( )R1با بقایای گیاهی
Table 6- The nature of interactions between salinity and Cd pollution on specific respiratory quotient (qCO2). estimated
based on the Bliss independence model in soils untreated (R0) and treated (R1) with plant residue
شوری
 30روز ()30 days
 60روز ()60 days
 90روز ()90 days

تیمار

R1

R0

+52.2
-3.32
+19.0
+47.1
3.87
-25.6
<0.001
SYN

-10.9
-9.43
-38.2
-19.3
1.50
11.3
<0.001
SYN

R1

R0

R1

R0

Treatment

Salinity
)(dS m-1

ضچیب ویژه تنفسی
qCO2
-27.3
+36.6
-11.7
-9.60
-57.2
-1.08
-35.9
+23.5
2.00
2.84
11.4
-52.1
<0.001 <0.001
SYN
SYN

-6.23
-11.9
-3.65
-17.4
0.32
-38.7
<0.001
ANT

-23.5
-15.2
-56.1
-35.2
0.48
58.7
<0.001
SYN

S
P
(PS)O
(PS)P
CI95%
t-statistic
p-statistic
Interaction

7.5

S
-45.4
-3.86
-53.3
+14.6
-34.9
+40.6
P
-15.2
-11.9
-11.7
-9.60
-9.43
-3.32
(PS)O
-76.5
-4.21
-79.9
+21.0
-75.1
+45.3
(PS)P
-53.7
-15.3
-58.8
+3.61
-41.0
+35.9
15
CI95%
0.71
0.91
0.32
4.03
1.57
3.30
t-statistic
84.2
-33.7
22.3
-1.21
51.2
2.37
p-statistic
<0.001 <0.001
<0.001 0.271
<0.001 0.055
Interaction
SYN
ANT
SYN
ADD
SYN
ADD
 Sخاک شور به تنهایی P ،خاک آلوده به تنهایی (PS)O ،اتچ مشتچک مشاهده شده شوری و آلودگی (PS)P ،اتچ مشتچک پیشبینی شده شوری و آلودگی CI95% ،حدود اطمینان در سطح احتمال 95
درود t statistics ،و  )two-tail( p valueآماره  tو  pدر آزمون  Interaction ،t testنوع اتچ متقابل( SYN ،همکچداری)( ANT ،پادکچداری) و ( ADDمستقل)
S saline soil, P Cd-polluted soil, (PS)O the observed effect of salinity and pollution, (PS)P the predicted effect of salinity and pollution, CI95%
confidence interval at 95%; t-statistic student’s t test; p-statistic two-tail p value; SYN synergistic, ANT antagonistic, ADD additive

بنابچاین ماده آلی تتأتیچ متفتاوت و معنتیداری بتچ  qCO2ختاک
داش( .جدول  )6نتایج حاول از معادله بلیس نشتان داد اتتچ متقابتل
شوری و آلودگی بچ  qCO2در خاک تیمار شتده بتا بقایتای گیتاهی و
شوری  7/5دسیزیمنس بچ متچ طی ماه دوم و سوم انکوباستیون هتم
کچداری ولی طی متاه اول پتادکچداری بتود (جتدول  )6همچنتین در
شتوری  15دستی زیمتنس بتچ متتچ ایتن اتتچ مشتتچک طتی متتاه اول
انکوباسیون پادکچداری و طی ماههای دوم و سوم مستقل بود (جدول
 )6در این آزمایش همبستگی مثبت .و معنتیدار ()r=0/52 ،P<0/01
بین کادمیم قابل ج و  qCO2مشاهده شد

نتیجهگیری نهایی
نتایج نشان داد شوری ناشی از  NaClتحچک و زیست .فچاهمتی
کادمیم را افزایش میدهد و ایتن اتتچ شتوری در ختاک نیتز متنعکس
گچدید تنش شوری و آلودگی اغلتب اتتچ بازدارنتدگی بتچ خصووتیات

میکچوبی (تنفس و کچبن زیس.توده میکچوبی) خاک داشتند و کاهش
این خصوویات در تنش شوری بیشتچ از تنش آلودگی اس .در غیا
بقایای گیاهی شوری سبب افزایش حاللی .و زیس.فچاهمتی کتادمیم
شد و به طور افزاینده کاهش بیشتچ تنفس و زیست.تتوده میکچوبتی و
افزایش ضچیب ویژه تنفسی خاک را به همتچاه داشت .ایتن در حتالی
اس .که افزودن بقایای گیاهی باعث تعتدیل اتتچات منفتی تتنشهتا
(شوری و آلودگی) در خاک شد به همین دلیل اتچ مشتتچک شتوری و
آلودگی در خاکهای تیمار شده با بقایای گیاهی کاهنده بود بته طتور
کلی مصچف مواد آلی در خاکهای آلوده و شور باعث کتاهش نستبی
کادمیم قابل ج و سمی .ناشتی از آن و بهبتود نستبی و یتا کامتل
فعالی .میکچوبی خاک میشود ل ا پیشنهاد میگچدد از مواد آلی بتچای
بهبود رشد و فعالی .میکچوبی خاکهای آلوده شور استفاده شود
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Introduction: Soil, as an important component of terrestrial ecosystems, plant growth media, and a habitat
of diverse living organisms commonly encounters a variety of abiotic stresses. Soil microorganisms play an
important role in maintaining soil quality and functioning, since they are responsible for the decomposition of
dead organic material, nutrient cycling and degradation of hazardous organic pollutants. Metal toxicity and
salinity are the major abiotic stresses affecting soil microbial activity and community structure in many areas of
the world, in particular arid regions. Anthropogenic activities have increased the concentration of heavy metals
and soluble salts in soil, resulting in a major constrain for soil microbial performance and functions.
Furthermore, soil microbial activity and biochemical processes are often limited by substrate availability in arid
areas due to the low organic inputs. Although the individual effects of salinity and metal toxicity stresses on soil
biological activity are generally well-known, their combined effects on microbial growth, population and
functions are largely uncertain. The main aim of this study was to investigate the interactive effects of salinity
and cadmium (Cd) Pollution on microbial respiration and biomass in a calcareous soil treated with plant residue.
It was hypothesized that salinity would increase mobility and availability of Cd with subsequent reductions in
microbial activity and biomass, and that addition of plant residue would modify these salinity effects.
Materials and Methods: This study was conducted under controlled laboratory conditions at Shahrekord
University. A factorial experiment with two levels of cadmium (0 and 30 mg kg-1), three levels of salinity (1.35,
7.5 and 10 dS m-1) and two levels of plant residue (with and without alfalfa residue) was conducted using a
completely randomized design with four replications. Using cadmium chloride salt, the soil was contaminated,
and subsequently amended with alfalfa residue (1%, w/w). After thorough mixing of soil and plant residue,
salinity treatments were applied using NaCl salt. To reactivate the microbial population and for the aging effect,
soil moisture was set at 70% of field capacity, and containers were pre-incubated at room temperature for 4
weeks. The samples were then incubated at 25±1 oC for 98 days. Soil carbon (C) mineralization (microbial
respiration) was measured weekly, and available Cd and microbial biomass C were measured at monthly
intervals. In this experiment, the Bliss independence model was used to determine the type and nature of the
interaction between salinity and pollution (synergistic and antagonistic).
Results and Discussion: The results showed that NaCl salinity increased the concentration of soil available
Cd in both polluted and unpolluted soils over the experimental period, and the increases were greater at high than
low salinity levels. This effect of salinity was less pronounced in residue-amended and unamended soils. In
general, a strong synergistic effect of both stresses upon Cd availability was observed in residue-unamended
soils while this effect was mostly antagonistic in residue-amended soils. This indicates that addition of plant
residue to enhance soil organic matter may indirectly repress or lower salinity effect on Cd toxicity. Soil salinity
decreased microbial biomass C and respiration with subsequent increases in specific respiratory quotient due to
the increases in Cd solubility and availability. However, the changes in microbial properties were much lower in
residue-amended and unamended soils. Addition of plant residue decreased the negative effects of both the
individual and combined salinity and Cd pollution on microbial biomass and respiration. The interactive effect of
these two stresses was mainly synergistic in residue-treated soils while it was antagonistic in residue-untreated
soils. Overall, a strong synergistic effect occurred when both stresses were combined in the absence of plant
residue while this effect was antagonistic in the presence of plant residue.
Conclusion: This study provided evidence that salinity could synergistically increase the mobility, bioavailability, and toxicity of Cd in Cd-polluted soils with C limitation. This was reflected by synergistic
reductions in soil microbial biomass and respiration. However, addition of plant residue to increase soil organic
matter lowered this effect of salinity, resulting in the antagonistic effects of salinity and pollution on soil
microbial biomass and respiration. The reason for increase in the microbial activity in soils treated with plant
residue was the increase of available substrate. As a result, using the plant residue increased the stimulatory
effect of microbial activity. These findings point to the importance of providing adequate organic residues to
1, 2 and 3- M.Sc. Student and Professors, Department of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture,
Shahrekord University, Iran, Respectively
(*- Corresponding Author Email: el.sadeghi70@gmail.com)
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enhance soil microbial performance and agricultural sustainability in polluted soils under salinity stress.
However, further information on responses of microbial indicators to the joint effect of salinity and Cd toxicity is
required.
Keywords: Interactions, Metal availability, Microbial biomass, Microbial respiration Pollution, Salinity

نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Water and Soil
Vol. 31, No. 6, Jan.-Feb. 2018, p. 1637-1650

جلد  ،31شماره  ،6بهمن – اسفند  ،1396ص1637-1650 .

افزایش عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضالب در شرایط
آبیاری مطلوب و محدود
سولماز کاظم علیلو -1نصرت اله نجفی -2عادل ریحانی

تبار3
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چکیده
برای بررسی تأثیر لجن فاضالب ( )SSو سوپرفسفات تریپل ( )TSPبر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان روغنی ()Helianthus annuus L.
در شرایط آبیاری مطلوب و محدود ،آزمایشی بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملل تصلادفی طلی دو سلا در ایسلتگا تحیییلات
کشاورزی و منابع طبیعی خوی و در شرایط مزرعهای انجام شد .عاملهای آزمایش شامل زمان آبیاری در دو سطح (آبیاری مطلوب و محدود بلهترتیلب
پس از  60و  150میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  TSP ،)Aدر سه سطح (صفر 100 ،و  200کیلوگرم در هکتار) SS ،در چهار سطح (صفر،14/2 ،
 28/4و  56/7تن در هکتار) و سا در دو سطح ( 1393و  )1394با سه تکرار بودند .نتایج تجزیه واریانس مرکب داد ها نشان داد که اثر سا به استثنای
وزن هزار دانه ،تعداد دانه در بوته و درصد پوکی بر سایر صفات معنادار بود .با وجود اینکه آبیاری محدود (تنش کمآبی) سبب افزایش معنادار درصد پوکی
شد ولی وزن هزار دانه ،و زن و تعداد دانه در بوته ،قطر طبق و عملکرد دانه نسبت به شرایط آبیاری مطلوب بهطور معناداری کاهش یافتند .بیشترین وزن
هزار دانه ،وزن و تعداد دانه در بوته ،قطر طبق و عملکرد دانه و کمترین درصد پوکی در شرایط آبیاری مطلوب از تیمار تلفییی  200کیلوگرم 56/7+TSP
تن  SSدر هکتار و در شرایط آبیاری محدود از تیمارهای تلفییی  100کیلوگرم  56/7+TSPتن  SSدر هکتار و  56/7تن  SSبهتنهایی بلهدسلت آملد.
نتایج این تحییق نشان داد که مصرف تلفییی  TSPو  SSدر کاهش اثرهای منفی تنش خشکی در آفتابگردان مؤثر بود .برای کاهش مصرف کودهلای
شیمیایی  ،افزایش عملکرد دانه آفتابگردان و توسعه کشاورزی پایدار ،در شرایط آبیاری مطلوب ،مصرف تلفییلی  200کیللوگرم  56/7+TSPتلن  SSدر
هکتار و در شرایط آبیاری محدود ،مصرف  100کیلوگرم  56/7+TSPتن  SSدر هکتار میتواند در شرایط مشابه توصیه شود.
واژه های کلیدی :تنش کمآبی ،دانههای روغنی ،کشاورزی پایدار ،مدیریت تلفییی تغذیه گیا

مقدمه

1

در میان محصوالت کشاورزی ،دانههای روغنی بله دلیلل کلاربرد
فراوان در تغذیه انسان و مصرف کنجاله آنها در تغذیله دام و طیلور و
مصارف متعدد صنعتی از جایگا ویژ ای برخوردارند و پلس از غلالت
دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل میدهند؛ اما در حلا حاضلر در
ایران با وجود اراضی وسیع قابل کشلت ،متأسلفانه  90درصلد روغلن
خوراکی مورد نیاز از محل واردات تأمین و تنهلا  10درصلد روغلن در
کشور تولید میشود ( .)13آفتابگردان از مهمترین گیاهان دانه روغنلی
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشجوی دکتری و دانشیاران گلرو عللوم و مهندسلی خلاک،
دانشگا تبریز
)Email: solmazalilo@yahoo.com
( -نویسند مسئو :
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.61402

است که هر چند بهدلیل داشتن سیستم ریشهای قوی نسبتأ میاوم بله
خشکی است ولی بهدلیل تولید زیستتود و رشد سبزینهای بلاال نیلاز
آبی زیادی دارد ( .)21تنش کمآبی مهمترین تنش غیرزیسلتی در دنیلا
است که تولید محصو بهویژ در ایران را کله دارای اقللیم خشل و
نیمهخش است محدود میکند ( .)64تنش کلمآبلی عملکلرد دانله و
اجزای عملکرد طبق آفتابگردان یعنی وزن هزار دانه ،وزن و تعداد دانه
در طبق ،قطر طبق و درصد پوکی را تحت تأثیر قرار میدهد چون این
صفات عالو بر رقم به عوامل مختلف مؤثر در رشد (شرایط اقلیملی و
خاک) نیز بستگی دارند ( .)18تنش کمآبی با بسته نگه داشتن روزنهها
و کاهش سطح برگ آفتابگردان ،میزان فتوسنتز و انتیا مواد پلرورد
به دانهها را کاهش داد در نتیجه عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد و
وزن دانه پر در بوته را کاهش میدهد ( .)32یگاپان و همکلاران ()73
گزارش کردند که تنش خشکی از طریق کاهش تعلداد بلرگ ،پیلری
زودرس برگها ،کاهش قطر طبق ،سطح برگ و وزن هزار دانه سلبب
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کاهش عملکرد دانه در آفتابگردان شد.
عالو بر این ،هنگامی که گیاهان با تنش خشکی مواجه میشوند،
از تنش کمبود عناصر غذایی بهدلیل ارتباط نزدی بین رطوبت خلاک
و فراهمی عناصر غذایی رنج میبرند .برای مثا  ،فسفر رشد ریشله را
بهطور قابلمالحظهای افزایش میدهد؛ بنابراین ،در شرایط محدودیت
در پخشیدگی فسفر ،گیا بهدلیل کاهش رشد ریشهها ،قادر بله جلذب
آب از اعماق خاک نیست .بنابراین ،چنین گیاهانی نسبت بله گیاهلان
دارای فسفر کافی و با سیسلتم ریشلهای گسلترد از خشلکی آسلیب
بیشتری می بینند ( .)27برخی مطالعات نشان داد اسلت کله افلزودن
فسفر می تواند اثرهای منفلی تلنش خشلکی بلر عملکلرد گیاهلان را
کاهش دهلد ( 23و  .)30بلرای مثلا  ،مطلبلیفلرد و همکلاران ()50
گزارش کردند که تنش خشکی عملکرد و اجزای عملکرد سیبزمینی،
کارایی مصرف آب و غلظت نشاسته را کاهش داد وللی مصلرف کلود
فسفر این ویژگیها را بهبود بخشید .للذا ،بلرای جللوگیری از کلاهش
عملکرد در شرایط تنش خشکی ،استفاد از کودهای شیمیایی ضروری
بهنظر میرسد .مصرف کودهای شیمیایی بهدلیل سهولت حمل و نیل،
مصرف آسان و افزایش عملکرد گیاهان در کوتا مدت قابلتوجه است
ولی تیاضای زیاد انلریی بلرای تولیلد کودهلای شلیمیایی ،پتانسلیل
آبشویی نیترات ،عدم بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک در طوالنیمدت
و توسعه کشاورزی پایدار از جمله مسایلی است کله مصلرف آنهلا را
محدود می کند .برای مثا  ،مصلرف بلیش از حلد کودهلای فسلفری
عالو بر تجمع فسفر سبب افزایش هزینههلا ،کلاهش جمعیلت قلار
میکوریزا ،رقابت در جذب عناصر کممصلرف بلهویلژ روی و از همله
مهمتر تجمع بیش از حد کادمیم در خاک و گیاهان میشود (.)15
میدار و کیفیت مواد آلی خلاک بلر اکثلر فرآینلدهای مربلوط بله
سالمت خاک مانند نگهداری رطوبلت ،نفوذپلذیری ،فراهملی عناصلر
غذایی و همچنین سالمت گیلا اثلر دارد .مصلرف پسلماندهای آللی،
کودهای دامی و کود سبز از طریق اثر بر بیماریزاها ،بهبلود تغذیله و
رشد گیا  ،تحمل گیاهان به انواع تنشهلا را افلزایش ملیدهلد (.)25
میزان مواد آلی موجود در لجن فاضالب شلهری معملوالب بلیش از 50
درصد وزن خش آن است ( .)67از آنجاییکه لجلن فاضلالب منبلع
خوبی از مواد آلی و عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف میباشلد ،در
اکثر کشورها از آن به عنوان جانشینی برای کودهای شیمیایی ،کاهش
هزینههای تولید ،افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خلاک اسلتفاد ملی
شود ( 19و  .)20استفاد از لجن فاضالب در کشاورزی عالو بر بهبود
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک از دیدگا زیست محیطی اهمیت
زیادی دارد ،چون که بهترین را برای دفع نهایی زباله و مدفون کردن
آن در خاک است و از این طریق به حفظ ذخایر عناصر غذایی جهلان
نیز کم میکند ( .)16بررسیها نشان داد است کله مصلرف لجلن
فاضالب در کشاورزی عملکرد گیاهان را افزایش ملیدهلد ( 6و .)62
مصرف کودهای آلی با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و جللوگیری

از آلودگی محیط زیسلت یکلی از مهلمتلرین روشهلا بلرای توسلعه
کشاورزی پایدار است .اکثر بررسیها نشلان داد اسلت کله کودهلای
شیمیایی و کودهای آلی بهتنهایی نمیتوانند سبب تولید پایلدار شلوند.
لوبو و گراسی ( )43گزارش کردند که مصرف لجن فاضالب در میادیر
زیاد عملکرد آفتابگردان را به طور معناداری افزایش داد ولی میلدار آن
کمتر از عملکرد بهدست آمد از مصرف کودهای شیمیایی بلود .آنلان
نتیجهگیری کردند که الزم است در کنار لجلن فاضلالب از کودهلای
شیمیایی نیز به صورت تلفییی استفاد شلود .بنلابراین ،بهتلرین روش
بللرای افللزایش حاصلللخیزی خللاک و تولیللد محصللوالت کشللاورزی،
مدیریت تلفییی تغذیه گیاهان ( 1)IPNMاست ( .)65مصلرف تلفییلی
کودهای شیمیایی و آلی با بهبلود ویژگلیهلای فیزیکلی و شلیمیایی
خاک ،افزایش فعالیت های میکروبی و بهبود چرخه عناصلر غلذایی در
خاک ،افزایش ظرفیت تباد کاتیونی و مواد آلی خاک ،کاهش مصرف
نهاد ها ،کاهش میزان نیترات در خلاک و افلزایش کلارایی کودهلای
شیمیایی ،عملکرد گیاهان را افلزایش ملیدهنلد ( 8و  .)48توملاس و
همکاران ( ) 71گلزارش کردنلد کله مصلرف تلفییلی کلود شلیمیایی
نیتروینی و لجن فاضالب بهطور معناداری سلطح بلرگ ،وزن خشل
بخش هوایی و عملکرد دانه در گیا آفتابگردان را افزایش داد .با وجود
مزایلای گونللاگون ذکللر شللد  ،هنگلام اسللتفاد از لجللن فاضللالب در
کشاورزی بایستی احتیاط شود زیرا ممکن است آلود به فلزات سنگین
و عوامل بیماریزا باشد که عالو بر آلود کلردن خلاک و صلدمه بله
گیاهان میتواند وارد زنجیر غذایی انسان شد و سالمتی بشر را نیلز
تهدید نماید (.)11
هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان افزایش عملکلرد و اجلزای
عملکرد آفتابگردان روغنی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش کمآبی بلا
مصرف توأم سطوح مختلف فسلفر و لجلن فاضلالب و تعیلین میلدار
بهینه مصرف این کودها بود .نتایج این آزمایش می توانلد بله توصلیه
کودی مناسب برای کشاورزان در شرایط آبیاری مطلوب و تنش کمبود
آب کم کند.

مواد و روشها
این تحییق در دو سا زراعی متوالی  1393و  1394در ایسلتگا
تحیییات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی واقلع در 2
کیلومتری شلما شهرسلتان خلوی انجلام شلد .ایسلتگا در علر
جغرافیایی  38درجه و  32دقییه شمالی و طو جغرافیایی  44درجه و
 55دقییه شرقی قرار داشته و ارتفاع آن از سطح دریا  1157متلر بلود.
میانگین بارندگی ایسلتگا در پنجلا سلا اخیلر  286/3میللیمتلر و
)1- Integrated Plant Nutrition Management (IPNM

افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضالب...

میانگین درجه حرارت منطیه حلدود  12/4درجله سلسلیوس گلزارش
شد است ( .)12در هر سا  ،قبل از اقدام به کاشت بلذر آفتلابگردان،
نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا  30سانتیمتری مزرعه تهیه و بعلد
از هوا خش شدن و عبور از ال دو میلیمتری برخلی ویژگلیهلای
مهم خاک مانند بافت ،درصد کربنات کلسیم معاد  ،درصد کربن آلی،
 pHو  ECتعیین شد ( 22و  .)59نیتروین کل خاک با روش کجللدا
( )35تعیین شد .فسفر قابلجذب خاک با عصار گیر بیکربنلات سلدیم
( ،)58پتاسیم ،سدیم ،کلسیم و منیزیم قابلجذب با استات آمونیم یل
نرما ( )40عصار گیری شدند؛ سپس غلظت فسفر عصار ها بهوسلیله
دستگا اسپکتروفتومتر ،پتاسیم و سدیم بهوسیله دستگا فلیمفوتومتر و
کلسیم و منیزیم با دستگا جذب اتمی ملد Shimdzu, AA-6300
انداز گیری شدند .برای انداز گیری غلظلت کلل آهلن ،روی ،منگنلز،
مس ،کادمیم و سرب ،دو گرم خاک در  25میلیلیتر اسلید نیتریل 4
موالر به مدت  16ساعت در دمای  80درجه سلسیوس عصلار گیلری
شد ( )68و برای تعیین آهن ،روی ،منگنز ،مس ،کادمیم و سرب قابلل
جذب خاک از عصار گیر  )42( DTPAاسلتفاد شلد ،سلپس قراتلت
نمونهها با دستگا جذب اتمی انجام شد.
آزمایش بهصورت اسپلیت فاکتوریلل در قاللب طلرح بللوکهلای
کامل تصادفی با  24تیمار و در سه تکرار در شرایط مزرعهای اجرا شد.
عاملهای آزمایش شامل زمان آبیاری در دو سطح (آبیاری مطللوب و
محدود پس از  60و  150میلیمتر تبخیر از تشت تبخیلر کلالس ،)A
سوپرفسفات تریپل ( )TSPدر سه سطح (صلفر 100 ،و  200کیللوگرم
در هکتللار) SS ،در چهللار سللطح (صللفر 28/4 ،14/2 ،و  56/7تللن در
هکتار) و سا در دو سطح ( 1393و  )1394بودنلد .میلادیر فسلفر بلر
اساس نتایج آزمون خاک ،نتایج مطالعات مطلبیفرد و همکلاران (،)51
توصیه مؤسسه تحیییات خاک و آب ( )44و سطوح لجن فاضالب بلر
اساس نتایج تحیییات انجام یافته ( 4 ،1و  )53تعیین شد .سایر عناصر
غذایی مورد نیاز گیا نیز بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیه مؤسسه
تحیییات خاک و آب کشور ( )44هنگام کاشلت و بلهصلورت نلواری
مصرف شد .نیتروین از منبع اور به میزان  250کیلوگرم در هکتلار در
سه مرحله مصرف شد .ی سوم آن هنگام کاشت بهصورت نلواری و
مخلوط با بییه کودها ،ی سوم هنگام هشت برگی شدن و ی سوم
هم قبل از گلدهی آفتابگردان بهصورت کوددهی جانبی یا پای بوته،17
کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم به میزان  100کیلوگرم در هکتلار
قبل از کاشت و کود روی از منبع سولفات روی به میزان  50کیلوگرم
در هکتار در مرحله هشت برگی شدن آفتابگردان بهصورت نواری و در
عمق خاک مصرف شد .لجن فاضالب ملورد اسلتفاد از تصلفیهخانله
فاضللالب شهرسللتان خللوی تهیولله شللد و پللس از عبللور از ال ل دو
میلیمتری و تعیین برخلی ویژگلیهلای شلیمیایی ماننلد  EC ،pHو
غلظتهای کل و قابل جذب برخی عناصلر غلذایی و فللزات سلنگین
( ،)60قبل از کشت گیا به خاک افلزود شلد و بلهخلوبی بلا خلاک
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مخلوط شد ( 4و  .)53تنش کمبود آب از مرحله  6-8برگلی تلا پایلان
دور رشد گیا اعما شد (.)21
برای کشلت از آفتلابگردان روغنلی ()Helianthus annuus L.
هیبرید زودرس و پرمحصو فرخ که توسط مؤسسه تحیییات اصلالح
و تهیه نها و بذر کرج معرفی شد است و با تراکم  66هزار بوتله در
هکتار استفاد شد .در مجموع در این آزمایش در هلر سلا  72کلرت
وجود داشت .طو هر کرت  3متر و عر آن  2/4متر بود و فاصلله
بین ردیفها  60سانتیمتر و فاصله بین بوتهها  25سانتیمتر بود .بین
هر کرت با کرت بعدی دو خط نکاشت ( 1/2متر) و بین بلوکهلا 1/5
متر فاصله برای جلوگیری از انتیا آب در زمان اعما تیمارهای آبلی
در نظر گرفته شد .عملیات داشت شامل تن کردن و وجین علفهای
هرز بهطور دستی و برای جلوگیری از آسیب پرندگان پوشاندن طبقها
در زمان مورد نظر انجام شد .رطوبت خاک مزرعله تلا اسلتیرار کاملل
گیاهان در حد ظرفیوت مزرعهای نگهداری شد .برای تعیلین نیلاز آبلی
گیا آفتابگردان ( )ETcدر مراحل مختلف رشلد و محاسلبه حجلم آب
مورد نیاز در هر آبیاری از جدو های نیاز آبی گیاهان استفاد شد کله
توسط مؤسسه تحیییات خاک و آب کشور بلرای هلر گیلا و منطیله
منتشر شلد اسلت ( .)28در ایلن جلدو هلا ،میلزان نیلاز آبلی گیلا
آفتابگردان ( ETcبر حسب میلی متر در روز) با توجه بله مرحلله رشلد
گیا محاسبه و سپس با در نظر گرفتن راندمان  90درصلد و مسلاحت
کرت (متر مربع) ،حجم آب مورد نیاز در هر تیمار با اسلتفاد از رابطله
زیر تعیین و آبیاری با استفاد از کنتور انجام شد.
]راندمان × ETc)/مساحت کرت)[ =حجلم آب ملورد نیلاز در هلر
آبیاری (لیتر در هر کرت)
در پایان دور رشد ،برای تعیین عملکرد دانه و اجلزای آن ،تعلداد
شش عدد بوته (سطحی معاد  0/7متر مربع) از وسلط هلر کلرت بلا
حذف نیم متر از ابتدا و انتهای خطوط بهعنوان اثر حاشیهای برداشلته
شد .پس از جدا کردن دانهها از طبق ،نمونهها به مدت  48سلاعت در
آون تهویهدار بلا دملای  72درجله سلسلیوس خشل شلدند؛ سلپس
عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،وزن دانه در بوتله ،تعلداد دانله در بوتله،
درصد پوکی و قطر طبق انداز گیری شد .برای تعیین وزن هزار دانه از
هر تیمار  200دانه که به طور تصادفی انتخاب شد بودند شمارش شد
و وزن حاصل در عدد  5ضرب شد .درصد پوکی از رابطه (×100تعلداد
کل دانههای هر طبق /تعداد دانههای پلوک) محاسلبه گردیلد .بلرای
تحلیللل آمللاری داد هللا از نللرمافللزار  MSTATCو بللرای میایسلله
میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتما پلنج درصلد
استفاد شد .داد های دو سا آزمایش باهم ترکیب و تجزیه واریلانس
مرکب انجام شد.

نتایج و بحث
برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزملایش
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جدو  5غلظت این فلزات سنگین در لجلن فاضلالب ملورد اسلتفاد
کمتر از ایلن سلطوح بلود .مجملوع بارنلدگی ایسلتگا در دور رشلد
آفتابگردان در سا  1393و  1394بهترتیب  60/5و  85میلیمتر بود و
در سا دوم عالو بر این که میزان بارندگی نسبت به سلا او زیلاد
بود بارندگی نسبتاب خوبی در شهریور ما (مرحله پر شلدن دانله) اتفلاق
افتاد در حالیکه در سا او تیریباب بارندگی در این ما رخ نداد.

و همچنین لجن فاضالب مورد استفاد در دو سا در جدو های  1تا
 5آورد شد است .خاک مزرعه مورد آزمایش در دو سا دارای بافت
لوم رسی ،آهکی ،غیرشور ،فسفر قابلجذب کمتر از  10میللیگلرم در
کیلوگرم (دارای کمبود فسفر) و کربن آلی کمتلر از  0/6درصلد (دارای
کمبود مواد آلی) بود ( .)33حد مجاز استاندارد کلادمیم ،سلرب ،روی و
مس کل در لجن فاضالب بلهترتیلب  2500 ،900 ، 10و  800میللی
گرم بر کیلوگرم وزن خش اعالم شد است ( )11کله بلا توجله بله

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در دو سال ( 1393و )1394
)Table 1- Some physical and chemical characteristics of soil in two years (2014 and 2015
)EC (1:2

)pH (1:1

)(w:v
)(dS/m
1.4
1.3

)(w:v
8.5
8.5

ماده آلی

SP

CCE

OM

رس

سیلت

شن

Clay

Silt

Sand

)(%
39
39

36
36

20.5
0.88
45
20.1
0.86
47
 :CCEکربنات کلسیم معاد  :SP ،درصد رطوبت اشباع جرمی

25
25

بافت خاک

سال
Year

Soil Texture
Clay loam
Clay loam

2014
2015

جدول  N -2کل Ca ،K ،P،و  Mgقابل جذب خاک در دو سال ( 1393و )1394
)Table 2- Soil total N and available P, K, Ca and Mg in two years (2014 and 2015
نیتروژن )(N
فسفر )(P
پتاسیم)(K
سدیم )(Na
کلسیم )(Ca
منیزیم )(Mg
645.7
686.9

)(mg/kg
146.2
137.3

712.6
758.7

250.3
230.7

سال
Year
2014
2015

)(%
0.06
0.05

4
6

جدول  -3غلظت کل و قابل جذب عناصر غذایی کممصرف و برخی فلزات سنگین در خاک در دو سال ( 1393و )1394
)Table 3- The concentrations of total, available micronutrients and some heavy metals of soil in two years (2014 and 2015
آهن )(Fe
روی )(Zn
منگنز )(Mn
مس )(Cu
کادمیم )(Cd
سرب )(Pb
سال
Year
2014-Total
2015-Total
2014-Available
2015-Available

)(mg/kg
2.5
2.5
0.06
0.07

0.63
0.55
0.03
0.03

150.6
141.9
3.6
3.2

15.4
15.1
2.3
2.4

14713
16800
4.6
4.4

37.4
33.4
0.2
0.3

جدول  -4برخی ویژگیهای شیمیایی لجن فاضالب مورد استفاده در آزمایش مزرعهای در دو سال ( 1393و )1394
)Table 4- Some chemical characteristics of sewage sludge used in the field experiment (2014 and 2015
سال
کربن آلی )(%
ماده آلی )(%
نیتروژن کل )(%
)pH(1:5) (w:v) EC(1:5)(dS/m) (w:v
C/N
Year
Organic Carbon Organic Matter Total Nitrogen
2014
6.9
2.8
31.1
60.1
2.7
11.5
2015
6.8
2.5
32.7
68.1
2.8
11.7

جدول  -5غلظت کل عناصر در لجن فاضالب مورد استفاده در دو سال ( 1393و )1394
)Table 5- Total concentrations of elements in the used sewage sludge (2014 and 2015
سال
P
K
Na
Ca
Mg
Fe
Mn
Zn
Cu Cd
Pb

))mg/g

))mg/kg
141.5

4.1

57.5

750.0

245

12902

12.0

18.3

0.75

1.1

2.5

2014

75.8

4.2

67.5

972.5

310

16280

13.3

18

1.1

1.4

2.0

2015

افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضالب...

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داد هلا نشلان داد کله اثلر
اصلی سا بر وزن دانه در بوته ،قطر طبق و عملکرد دانه معنادار وللی
بر وزن هزار دانه ،تعداد دانه در طبق و درصلد پلوکی غیرمعنلادار بلود
(جدو  .)6معنادار بودن اثر سا بیانگر آن است که گیا آفتابگردان با
شرایط محیطی متفاوتی طی دو سا اجرای آزمایش مواجه بود است.
به طور کلی ،اکثر ویژگیهلای ملذکور در سلا  1393کمتلر از سلا
 1394بود (جدو  )7که دلیل آن عالو بر متفاوت بودن ویژگلیهلای
خاکی و لجن فاضالب ممکن است بارندگی کم و بلاال بلودن دملا در
سا  1393باشد ،چون عالو بر اینکه گیاهان زودتر وارد مرحله زایشی
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شدند ،مرحله پر شدن دانه نیز در مرداد ما که بارندگی آن نسلبت بله
سا  1394کم بود ،انجام شد .اثر اصلی آبیاری تنها بر درصلد پلوکی
غیرمعنادار و اثرهای اصلی سوپرفسفات تریپلل و لجلن فاضلالب بلر
تمامی ویژگی هلای ملورد مطالعله معنلادار بودنلد .اثلر متیابلل لجلن
فاضالب×آبیاری تنها بر تعداد دانه در طبق و قطر طبق غیرمعنادار بود.
اثرهللای متیابللل فسللفر×آبیللاری ،لجللن فاضللالب×فسللفر و لجللن
فاضالب×فسفر×آبیاری بر تمامی ویژگلیهلای ملورد مطالعله معنلادار
بودند (جدو .)6

جدول  -6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر سال ،آبیاری ،سوپرفسفات تریپل و لجن فاضالب بر ویژگیهای اندازهگیری شده آفتابگردان
Table 6- Analysis of variance (mean of squares) for effects of year (Y), irrigation (I), triple superphosphate (TSP) and sewage
sludge (SS) on yield characteristics of sunflower

عملکرد دانه

قطر طبق

درصد پوکی

تعداد دانه در

وزن دانه در

وزن هزار دانه

درجه آزادی

)(SY

)(HD

)(PEA

بوته )(NSH

بوته )(WSH

)(1000 SW

Df

**21155399

**385.2

0.28ns

617ns

**4857

39.5ns

1

سا )(Y

21386

2.3

0.49

3834

5

3.1

4

تکرار (سا ) )Replication (Y

**9290913

*28.7

5.3ns

*209458

**2133

**2619.7

1

آبیاری )(I

6844ns

*36.9

0.23ns

5232ns

2ns

0.3ns

1

Y×I

31928

3.3

0.92

14165

7

11.3

4

خطا ()Error

**6940276

**84.3

**50.1

**80511

**1593

**230.1

2

**1391636

**26.5

0.61ns

*60778

**319

19.4ns

2

TSP × Y

**6274825

**16.2

**9.9

**200002

**1441

**60.0

2

TSP × I

**3679417

**11.7

1.6ns

**180818

**845

2.6ns

2

I × TSP × Y

**15419007

**69.0

**188.2

**233505

**3540

**1386.1

3

لجن فاضالب )(SS

117527ns

**19.0

1.5ns

*49801

27ns

1.4ns

3

SS × Y

**1904224

0.68ns

**11.7

13404ns

**437

*29.2

3

SS × I

**1743815

**11.1

**14.5

**79232

**400

**148.5

6

SS × TSP

**542903

*2.4

**2.4

**65720

**125

9.8ns

6

SS × TSP × Y

**337695

**5.6

**17.4

**55749

**78

*27.3

6

SS × TSP × I

*245529

**4.2

1.1ns

87045ns

*56

13.1ns

9

SS × TSP × I × Y

97477

0.89

0.6

15692

22.4

10.6

88

خطا ()Error

7.2

5.2

14.7

9.4

7.2

6.3

-

ضریب تغییرات ()CV%

منابع تغییر
Sources of variation

کود فسفر )(TSP

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنادار ،معنادار در سطح احتما  %5و %1
1000 seed weight: 1000 SW; weight and number of seeds per plant: WSP and NSP; the percentage of empty achenes:PEA; head
diameter: HD; Seed yield: SY
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1 % probability levels, respectively

وزن هزار دانه

با توجه به اینکه وزن هزار دانه از اجزای عملکرد دانله ملیباشلد،
افلزایش آن میلزان عملکللرد دانله را افلزایش مللیدهلد ( .)2میایسلله
میلللانگینهلللای وزن هلللزار دانللله بلللرای اثلللر متیابلللل لجلللن
فاضالب×فسفر×آبیاری نشان داد که با اعما تنش کمآبی وزن هلزار
دانه آفتابگردان بهطور معناداری ( 23/3درصد) نسبت به شرایط آبیاری

مطلوب کاهش یافت (جدو  .)8به نظر ملیرسلد تلنش کلمآبلی بلا
کاهش دور پر شدن دانه و پیلری زودرس سلبب کلاهش وزن دانله
می شود .دور پر شدن دانه یکی از مراحل حساس به خشکی است که
عالو بر کاهش فتوسنتز و انتیا مواد ذخیر ای و عناصلر غلذایی بله
دانه ،اگر کمبودی از نظر عناصر غذایی پرمصرف و کممصلرف وجلود
داشته باشد ،دانههای تشکیل شلد کوچل مانلد و وزن هلزار دانله
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کاهش مییابد ( .)3کاهش وزن هزار دانه بر اثر تنش کمآبلی توسلط
ناظمی و همکاران ( )56و دهخدا و همکاران ( )24در آفتلابگردان نیلز
گزارش شد است .میایسه میانگینها نشان داد کله بلا مصلرف 200
کیلوگرم  TSPدر هکتار ،بیشترین وزن هزار دانه آفتابگردان در شرایط
آبیاری مطلوب و محدود (بهترتیب  55و  49گرم) حاصل شد ولی بین
شاهد و مصرف  100کیلوگرم  TSPدر شرایط آبیاری مطلوب تفلاوت
معناداری وجود نداشت (جدو  .)8نتایج مشابهی توسلط طباطبلایی و
همکاران ( )70گزارش شد است که مصلرف  200کیللوگرم  TSPدر
هکتار ،وزن هلزار دانله ذرت را  %14نسلبت بله شلاهد افلزایش داد.
همچنین مصرف  56/7تن لجن فاضالب در هکتلار ،وزن هلزار دانله
آفتابگردان در شرایط آبیاری مطلوب و محلدود را بلهترتیلب  38و 62
درصد نسبت به شاهد افزایش داد ولی بین سطوح صلفر و  14/2تلن
لجن فاضالب در هکتار در شرایط آبیلاری محلدود تفلاوت معنلاداری
مشاهد نشد (جدو  .)8نتایج این آزمایش نشاندهند اثر مثبت لجن
فاضالب بر رشد آفتابگردان بود .بررسیها نشان دا است که این اثلر
مثبت لجن فاضالب ناشی از افزایش جلذب آب و نیتلروین در گیلا ،
افزایش سطح برگ و فتوسنتز میباشد ( .)47میایسه میانگینها نشان
داد که بیشترین وزن هزار دانه در شرایط آبیاری مطللوب مربلوط بله
تیمار تلفییی  200کیللوگرم  56/7+TSPتلن  SSو  56/7تلن  SSدر
هکتار بهتنهایی بود که بهترتیلب  42و  40درصلد نسلبت بله شلاهد
افزایش یافتند .در شلرایط آبیلاری محلدود بیشلترین وزن هلزار دانله
مربوط به تیمار تلفییی  200کیلوگرم  56/7+TSPتن  SSو  56/7تن
 SSدر هکتار بود که بهترتیب  67و  62درصد نسبت به شاهد افزایش
یافتند و تیمار  100کیلوگرم  56/7+TSPتن  SSدر جایگا بعدی قرار
داشت (جدو  .)8نتایج مشابهی توسط شوقی کلخلورانی و همکلاران
( )66گزارش شد است که با مصرف تلفییی  24تلن کلود گلاوی در
هکتار و  120کیلوگرم اور در هکتار بیشترین عملکرد دانه آفتابگردان
به دست آمد .افزایش عملکرد گیاهان با مصرف تلفییی کودهای آلی و
شیمیایی در شرایط تنش خشکی را میتوان به اثر مثبت عناصر غذایی
در فعالیتهای زیستی گیا  ،افزایش رنگدانههای فتوسنتزی و افلزایش
فعالیت آنزیمهای مؤثر در رشد رویشی گیا نسبت داد (.)39
وزن و تعداد دانه در بوته

با توجه به این که وزن دانه و تعداد دانه در طبق ارتباط نزدیکی با
یکدیگر دارند لذا مهمترین اجزاء عملکرد دانه آفتابگردان ملیباشلند و
برای افزایش عملکلرد بایسلتی ملد نظلر قلرار گیرنلد ( .)74میایسله
میانگینهای اثر متیابل لجن فاضالب×فسلفر×آبیلاری نشلان داد کله
تنش کم آبی وزن و تعداد دانه در بوته را به طور معنلاداری نسلبت بله
شرایط آبیاری مطلوب کاهش داد (جلدو  .)8نتلایج مشلابهی توسلط
گوکسوی و همکاران ( )2004گزارش شد است ( .)32بر خالف ایلن

نتایج ،جمشیدی و همکاران ( )34نشان دادند که تعلداد کلل دانله در
طبق آفتابگردان بر اثر افزایش تعداد دانههای پوک ،نیمه پر و کوچ
در شرایط تنش خشکی افزایش یافت .زیرا تعداد دانه در طبق قویاب بله
عوامل فیزیولوییکی مؤثر مانند رقم ،عوامل محیطی و مدیریتی وابسته
میباشد ( .)72وجود نتایج متفاوت در این مورد را میتوان به اخلتالف
در نوع رقم ،زمان اعما تنش کمآبی به گیلا  ،شلدت و ملدت تلنش
نسبت داد ( .)61میایسه میانگینهای وزن و تعداد دانه در بوتله بلرای
متیابل لجن فاضالب×فسفر×آبیلاری نشلان داد کله بلا مصلرف 200
کیلوگرم  TSPدر هکتار ،در شرایط آبیاری مطلوب وزن و تعلداد دانله
در بوته بهترتیب  40و  3درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند (جلدو
 .)8همچنین با مصرف  56/7تن لجن فاضالب در هکتار وزن و تعداد
دانه در بوته در شرایط آبیاری مطلوب بلهترتیلب  45و  8درصلد و در
شرایط آبیاری محدود به ترتیلب  116و  32درصلد نسلبت بله شلاهد
افزایش یافتند ولی بین شلاهد و مصلرف  14/2تلن  SSدر هکتلار در
شرایط آبیاری مطللوب تفلاوت معنلاداری وجلود نداشلت (جلدو .)8
افزایش وزن و تعداد دانه در بوته آفتابگردان با مصرف لجن فاضلالب
توسط الوادا ( )41نیز گزارش شد است .میایسله میلانگینهلای وزن
دانه در بوته برای اثر متیابل لجن فاضالب×فسلفر×آبیلاری نشلان داد
که بیشترین وزن دانه در بوته در شرایط آبیاری مطلوب بلا  52درصلد
افللزایش نسللبت بلله تیمللار شللاهد از تیمللار تلفییللی  200کیلللوگرم
 56/7+TSPتن  SSبه دسلت آملد کله بلا تیمارهلای  200کیللوگرم
 28/4+TSPتن 200 ،SSکیلوگرم  14/2+TSPتلن  SSو  56/7تلن
 SSدر هکتار بهتنهایی تفاوت معنلاداری نداشلتند .در شلرایط آبیلاری
محدود بیشترین وزن دانه در بوته با  116درصلد افلزایش نسلبت بله
تیمار بدون مصرف کود ،به تیمار تلفییی 100کیلوگرم  56/7+TSPتن
 SSو  56/7تن  SSبهتنهایی مربوط بلود کله بلا تیملار تلفییلی 200
کیلوگرم  56/7+TSPتن  SSدر ی گرو آماری قرار داشتند (جلدو
 .)8احمللد و همکللاران ( )5تللأثیر مثبللت مصللرف لجللن فاضللالب در
خاک های کشاورزی را به افزایش مواد آلی خلاک و تولیلد اسلیدهای
هومی و کربنی نسبت دادند .آنان گزارش کردند که مواد هلومیکی
عالو بر کاهش  pHخاکهای آهکی ،ظرفیت تباد کاتیونی خلاک را
نیز افزایش میدهند .میایسه میانگینها نشان داد که بیشلترین تعلداد
دانه در بوته در شرایط آبیاری مطلوب با  16درصد افزایش نسلبت بله
شللاهد از تیمللار تلفییللی  200کیلللوگرم  28/4+TSPتللن  SSو 200
کیلوگرم  14/2+TSPتن  SSدر هکتار بهدست آمد و تیمارهلای 200
کیلوگرم  56/7+TSPتن  100 ،SSکیللوگرم  56/7+TSPتلن  SSو
 56/7تن  SSبه تنهایی در جایگا بعدی قرار داشتند .در شرایط آبیاری
محدود نیز بیشترین تعداد دانه در بوته با  31/5درصد افلزایش نسلبت
به تیمار بدون مصرف کود به تیمار  56/7تن  SSدر هکتار مربوط بود
که با تیمارهلای  100کیللوگرم  28/4+TSPتلن  200 ،SSکیللوگرم
 14/2+TSPتن  SSو  200کیلوگرم  28/4+TSPتن  SSدر هکتار در

افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضالب...

ی گرو آماری قرار داشتند (جدو  .)8نتایج مشابهی توسط نینگ و
همکاران ( )54گزارش شد است که مصرف تلفییی  10تن کود دامی
در هکتار بلا  50کیللوگرم نیتلروین و  22کیللوگرم فسلفر خلالر در
هکتار ،تعداد دانههای پر در خوشه برنج را  31درصد نسبت بله شلاهد
افزایش داد .بنابراین نتایج این پژوهش بیانگر آن اسلت کله ملدیریت
تلفییی تغذیه در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش کلمآبلی سلبب
افزایش معنادار تعداد و وزن دانه در بوته آفتابگردان شد.
درصد پوکی

نتایج تجزیله واریلانس مرکلب داد هلا بلرای اثلر متیابلل لجلن
فاضالب×فسفر×آبیاری نشان داد کله تلنش کلمآبلی سلبب افلزایش
معنادار درصد پوکی شد (جدو  .)8افزایش معنادار درصد پلوکی دانله
بر اثر تنش کم آبی توسط سایر پژوهشگران نیلز گلزارش شلد اسلت
( .)29لیاح ناقر بر اثر دمای باال ،خودناسازگاری و یا نبود دانه گلرد
از جمله عواملی هستند که بهطورمستییم درصد پوکی دانه را افلزایش
میدهند ()57؛ ولی فراهمی آب ( ،)73عناصلر غلذایی ،نلور خورشلید،
تنظیم کنند ها و هورمون های رشد اثرهای چندگانهای بر رشلد گیلا
داشته و بهطور غیرمستییم رشد دانهها را تحت تلأثیر قلرار ملیدهنلد
( .)69بررسیها نشان داد است که در آفتابگردان رشد دانههلا توسلط
منبع تولید مواد پرورد (برگها) کنتر میشود .بنلابراین ،هلر علاملی
که بر تولید میزان کربوهیدارتها اثر بگذارد و انتیا مؤثر مواد پرورد
به بخشهای بارد را کاهش دهد مانند تنش خشکی ،کمبلود عناصلر
غذایی و غیر ملیتوانلد رشلد دانلههلا را کلاهش دهلد ( .)9میایسله
میانگین ها نشان داد که در شرایط آبیاری مطللوب ،درصلد پلوکی بلا
مصلرف  100کیللوگرم  TSPو  56/7تلن لجلن فاضلالب در هکتللار
بهترتیب  7و  30درصد کلاهش وللی در شلرایط آبیلاری محلدود ،بلا
مصلرف  200کیللوگرم  TSPو  56/7تلن لجلن فاضلالب در هکتللار
بهترتیب  30و  55درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد (جلدو .)8
لجن فاضالب از طریق افزایش غلظت نیتروین در گیا و فراهمی آب،
فتوسنتز و رشد گیا را افزایش میدهد ( .)47میایسه میانگینهای اثلر
متیابل لجن فاضالب×فسفر×آبیلاری نشلان داد کله کمتلرین درصلد
پوکی در شرایط آبیاری مطلوب با  70درصد کاهش نسبت بله شلاهد
مربلوط بله تیملار تلفییلی 200کیللوگرم  56/7+TSPتلن  SSبلود و
تیمارهلللای  100کیللللوگرم  56/7+TSPتلللن  200 ،SSکیللللوگرم
 14/2+TSPتن  SSو  200کیلوگرم  28/4+TSPتلن  SSدر جایگلا
بعدی قرار داشتند .کمترین درصد پوکی در شرایط آبیلاری محلدود بلا
 81درصد کاهش نسبت به شاهد مربوط به تیمار تلفییی  100کیلوگرم
 56/7+TSPتن  SSبود و تیمارهای  200کیللوگرم  28/4+TSPتلن
 SSو  200کیلوگرم  56/7+TSPتن  SSدر جایگا بعدی قرار داشتند.
بیشللترین درصللد پللوکی ( 13درصللد) بللا مصللرف  100کیلللوگرم
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سوپرفسفات تریپل بهتنهایی در شرایط آبیاری محدود بهدسلت آملد و
پس از آن تیمار بدون مصرف کود بیشترین پوکی را با میدار  8درصلد
در شرایط آبیاری محدود داشلت (جلدو  .)8نتلایج مشلابهی توسلط
اسماعیلیان و همکاران ( )26گزارش شد است که تیملار تلفییلی 15
تن کود گاوی در هکتار+نصف کود شلیمیایی توصلیه شلد  ،کمتلرین
درصد پوکی آفتابگردان نسبت به سایر تیمارهلا را داشلت .نتلایج ایلن
پژوهش حاکی از ارزش باالی مصلرف لجلن فاضلالب در کشلاورزی
می باشد و لزوم مصرف تلفییی لجن فاضالب و سوپرفسفات تریپلل را
برای دستیابی به بیشترین عملکرد دانه آفتابگردان نشان میدهد.
قطر طبق

قطر طبق رابطه مثبلت و معنلاداری بلا عملکلرد دانله دارد یعنلی
طبقهای بزرگ تر می توانند عملکرد دانه بیشلتری تولیلد کننلد (.)37
میایسلله میللانگینهللای قطللر طبللق بللرای اثللر متیابللل لجللن
فاضالب×فسفر×آبیاری نشان داد که تنش کمآبی قطر طبق را بهطلور
معناداری ( 13درصد) نسبت بله شلرایط آبیلاری مطللوب کلاهش داد
(جدو  .)8کاهش قطر طبق و ارتفاع آفتابگردان بر اثر تنش کلمآبلی
توسط محییان مختلف نیز گلزارش شلد اسلت ( 52و  .)63میایسله
میانگینها نشان داد که مصرف  SS ،TSPو افزایش میادیر آنها قطلر
طبق را بهطور معناداری افلزایش دادنلد بلهطلوری کله مصلرف 200
کیلللوگرم  TSPو  56/7تللن لجللن فاضللالب در هکتللار ،قطللر طبللق
آفتابگردان را در شرایط آبیاری مطلوب بهترتیب  21و  34درصلد و در
شرایط آبیاری محلدود بلهترتیلب  40و  49درصلد نسلبت بله شلاهد
افزایش دادند (جدو  .)8افزایش قطر طبق آفتابگردان بر اثر مصلرف
کود فسفر توسط مرادی و همکلاران ( )49نیلز گلزارش شلد اسلت.
بررسیها نشان داد است که مصرف لجن فاضالب از طریق افلزایش
فراهمی نیتلروین و سلایر عناصلر غلذایی رشلد طبلق آفتلابگردان را
افزایش میدهد ( .)7میایسه میانگینهای قطر طبق برای اثلر متیابلل
لجن فاضالب×فسفر×آبیاری نشلان داد کله بیشلترین قطلر طبلق در
شرایط آبیاری مطلوب با  46درصد افزایش نسبت بله شلاهد از تیملار
تلفییی  200کیلوگرم  56/7+TSPتن  SSبهدسلت آملد و تیمارهلای
 200کیلوگرم  14/2+TSPتلن  200 ،SSکیللوگرم  28/4+TSPتلن
 SSو  56/7تن  SSبهتنهایی در هکتار در جایگا بعدی قرار گرفتنلد.
در شرایط آبیاری محدود بیشترین قطلر طبلق بلا  48درصلد افلزایش
نسبت به شلاهد از تیمارهلای  100کیللوگرم  56/7+TSPتلن  SSو
 56/7تن لجن فاضالب در هکتار بهدست آمد (جدو  .)8اسلماعیلیان
و همکاران ( )26گزارش کردند که تغذیه تلفییی  15تن کود گاوی در
هکتار+نصف کود شیمیایی توصیه شد قطر طبق آفتلابگردان را %15
نسبت به شاهد افزایش داد.
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عملکرد دانه

میایسلله میللانگینهللای عملکللرد دانلله بللرای متیابللل لجللن
فاضللالب×آبی لاری×فسللفر (جللدو  )8نشللان داد کلله عملکللرد دانلله
آفتابگردان در تیمار تنش کمآبی (با میانگین  2463کیلوگرم در هکتار)
به طور معناداری کمتر از تیمار آبیاری مطللوب (بلا میلانگین عملکلرد
 3685کیلوگرم در هکتار) بودکله بلا نتلایج فریلرز و همکلاران (،)29
کریم زاد اصل ( )38و غالمحسینی و همکاران ( )31مطابیت داشلت.
تنش کمبود آب با تأثیر بر شاخر سطح برگ سبب کاهش فتوسلنتز،
کاهش تعداد دانه در طبق ،افزایش درصد پوکی دانلههلا و در نهایلت
کاهش عملکرد دانه آفتابگردان میشود ( .)29عملکرد دانه آفتابگردان
همبستگی مثبتی با قطر طبق ،وزن هزار دانه ،تعلداد دانله در طبلق و
ارتفاع بوته دارد ( .)45تنش خشکی از طریق کاهش میدار دانه گلرد ،
غیرجذاب کردن گلها برای حشرات گرد افشان و کاهش میدار شهد
گلها اثر منفی بر گرد افشانی گلها دارد و از این طریق سبب کاهش
عملکللرد و اجللزای عملکللرد دانلله گیاهللان مللیشللود ( .)10میایسلله
میانگینها نشان داد که در شلرایط آبیلاری مطللوب بلا مصلرف 200
کیلوگرم  TSPعملکرد دانه  40درصد و در شرایط آبیاری محلدود 32
درصد نسبت به شاهد افزایش یافت ولی بلین شلاهد و مصلرف 100
کیلوگرم  TSPدر هکتار تفاوت معناداری وجود نداشت (جدو  .)8این
نتایج با توجه به نیش فسفر در ذخیر و انتیا انریی ،فعالیلت برخلی
آنزیم ها ،فتوسنتز ،تنفس سلولی ،سلاخت سلاکاروز و نشاسلته ،انتیلا
کربوهیدارتها ( )46همچنین افلزایش قطلر و طلو ریشله ،افلزایش
ریشههای خوشهای و سطح تماس ریشه قابل توجیه است ( 20و .)36
مصرف لجن فاضالب و افزایش سطوح آن عملکلرد دانله را بلهطلور
معناداری افزایش داد بهطوریکه بیشلترین عملکلرد دانله در شلرایط
آبیاری مطلوب و محدود از سطح  56/7تن لجن فاضالب در هکتار به
دست آمد که بهترتیب  45و  116درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند
(جدو  .)8افزایش عملکرد دانه آفتابگردان با مصرف  28/4تن لجلن
فاضالب در هکتار توسط ابوکرو و همکاران ( )7نیز گزارش شد است
که با نتایج به دست آمد از این پژوهش مطابیت دارد .بررسیها نشان
داد است که افزایش عملکرد آفتابگردان با مصرف لجن فاضلالب را
میتوان ناشی از افزایش فراهمی عناصر غذایی و بهبود ویژگلیهلای

فیزیکو شیمیایی و زیستی خاک دانست ( .)55میایسله میلانگینهلای
عملکرد دانه برای اثر متیابل لجن فاضالب×آبیاری×فسلفر نشلان داد
که بیشترین عملکرد دانله در شلرایط آبیلاری مطللوب بلا  51درصلد
افزایش نسبت به شاهد از تیمار تلفییی  200کیلوگرم  56/7+TSPتن
 SSدر هکتار بهدست آمد و تیمارهای  200کیلوگرم  28/4+TSPتلن
 200 ،SSکیلوگرم  14/2+TSPتن  SSو  56/7تن  SSبهتنهلایی در
جایگا بعدی قرار داشتند .در شرایط آبیاری محدود بیشترین عملکلرد
دانه با  116درصد افزایش نسبت به شاهد از تیمارهای  56/7تن لجن
فاضالب به تنهلایی و  100کیللوگرم  56/7+TSPتلن  SSدر هکتلار
عملکرد دانه بهدست آمد (جدو  .)8نتایج آزمایش باباتیان و همکاران
( )14نشان داد که بیشترین عملکرد دانه جو از تیملار تلفییلی  30تلن
کود دامی در هکتار +نصف کود شیمیایی بهدست آمد .افزایش معنادار
عملکرد دانه در نظامهای مدیریت تلفییی تغذیه را میتوان به افزایش
فراهمی عناصر غذایی به شلکل قابللجلذب و طلوالنی ملدت بلرای
گیاهان ،بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و افزایش مواد آللی خلاک،
توسعه سیستم ریشهای قلوی و افلزایش جلذب آب نسلبت داد چلون
کودهای آلی و شیمیایی به تنهایی برای تولیلد عملکلرد پایلدار کلافی
نیستند ( .) 65نتایج ایلن پلژوهش نشلان داد کله بلا مصلرف تلفییلی
کودهای شیمیایی و آلی عملکرد دانله آفتلابگردان از طریلق افلزایش
وزن هزار دانه ،وزن و تعداد دانه در بوته ،قطر طبق و کلاهش درصلد
پوکی در شرایط آبیاری مطلوب و محدود بلهطلور معنلاداری افلزایش
یافت .وجود همبستگی مثبت بین عملکرد دانه با ویژگیهلای ملذکور
بهوسیله سایر پژوهشگران نیز گزارش شد است (.)17

نتیجهگیری کلی
تنش کمآبی وزن هزار دانله ،وزن و تعلداد دانله در بوتله ،درصلد
پوکی ،قطر طبق و عملکرد دانه آفتابگردان را بهطور معناداری کاهش
داد .نتایج نشان داد که افلزایش عملکلرد دانله آفتلابگردان در هلر دو
شرایط آبیاری مطلوب و تنش کمآبی ناشی از افزایش وزن هزار دانله،
افزایش تعداد و وزن دانهها در طبلق ،افلزایش قطلر طبلق و کلاهش
درصد پوکی با مصرف تلفییی سوپرفسفات تریپل و لجن فاضالب بود.

جدول  -7مقایسه میانگینهای ویژگیهای اندازهگیری شده آفتابگردان برای اثر اصلی سال
Table 7- Means comparision on measured characteristics of sunflower for the main effect of year
عامل
سطوح
وزن دانه در بوته
قطر طبق )(HD
عملکرد دانه )(SY
)(kg/ha
3948.7b
4715.3a

)(cm
16.4b
19.7a

درهرستون ،میانگینهای دارای حداقل ی

)(WSP) (g
59.8b
71.4a

Levels
2014
2015

Factor

سا
)(Year

حرف التین مشترک تفاوت معنادار در سطح احتما پنج درصد ندارند

Means followed by the same letter in a column are not significantly different at p < 0.05

1645

...افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضالب

SS × TSP ×  مقایسه میانگینهای ویژگیهای اندازهگیری شده آفتابگردان برای اثر متقابل آبیاری-8 جدول
Table 8- Means comparision on measured characteristics of sunflower for interaction effects of irrigation×TSP × SS

آبیاری
Irrigation

مطلوب
Optimum

محدود
Limited

TSP
(kg/ha)

SS
(t/ha)

0
0
0
0
100
100
100
100
200
200
200
200
0
0
0
0
100
100
100
100
200
200
200
200

0
15
30
60
0
15
30
60
0
15
30
60
0
15
30
60
0
15
30
60
0
15
30
60

وزن هزار دانه

وزن دانه در بوته

تعداد دانه در

(PEA) پوکی

قطر طبق

(SY) عملکرد دانه

(1000 SW) (g)
46.0ij
50.9gh
60.9bc
65.3a
50.0hi
50.0hi
54.5e-g
58.7c-e
55.1d-f
56.0d-f
55.7d-f
64.2ab
35.3l
37.3l
49.2hi
57.1c-f
41.3k
46.2ij
44.7jk
54.0fg
49.2hi
42.6jk
49.1hi
59.0cd

(WSP) (g)
55.8fg
57.4fg
70.9c
80.7ab
53.6gh
61.2ef
57.3fg
70.3c
77.9b
83.2ab
80.8ab
84.5a
37.3i
52.0gh
63.8de
80.6ab
49.2h
55.8fg
70.2c
80.5ab
49.1h
68.5cd
65.6c-e
68.8cd

(NSP) بوته

(%)
7.4de
6.1f-h
3.7k-m
5.2h-j
6.9ef
6.5e-g
4.9ij
3.2mn
8.0cd
3.4l-n
3.6k-n
2.2op
8.4bc
5.8g-i
4.5jk
3.8k-m
12.7a
9.3b
3.7k-m
1.6p
5.9gh
4.4jl
2.6no
3.0mo

(HD)(cm)
15.1l
16.3jk
17.6f-i
20.2b-c
17.4h-j
16.9i-j
17.2h-j
19.1c-e
18.2e-h
20.8b
20.9b
22.1a
13.2m
15.4kl
17.4h-j
19.6c-d
16.6ij
17.5g-j
18.5d-h
19.1c-e
18.5d-h
18.7d-g
17.9f-i
18.7d-f

(kg/ha)
3685.2fg
3792.0fg
4682.2c
5329.0ab
3536.0gh
4042.3ef
3782.7fg
4642.6c
5139.4b
5494.1ab
5330.6ab
5575.8a
2462.6i
3435.0gh
4211.0de
5322.0ab
3250.2h
3684.0fg
4632.3c
5310.3ab
3238.1h
4522.2cd
4327.4c-e
4540.7cd

1330c-h
1191h-j
1367b-g
1435a-d
1126ij
1316d-h
1289d-i
1435a-d
1367b-g
1537a
1543a
1513ab
1136ij
1238f-i
1313d-h
1494a-c
1310d-h
1239e-i
1392a-f
1333c-h
1070j
1411a-e
1387a-f
1209g-j

حرف التین مشترک تفاوت معنادار در سطح احتما پنج درصد ندارند

 میانگینهای دارای حداقل ی،در هر ستون

Means followed by the same letter in a column are not significantly different at p <0.05

سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشگا تبریلز بلهدلیلل
حمایت مالی در اجرای طرح پژوهشی که این میاله حلاوی قسلمتی از
. تشکر و قدردانی به عمل میآید،نتایج آن است

 افلزایش، برای کلاهش مصلرف کودهلای شلیمیایی،بهطور کلی
 در شلرایط آبیلاری،عملکرد دانه آفتابگردان و توسعه کشاورزی پایدار
 در هکتار وSS  تن56/7+TSP  کیلوگرم200 مطلوب مصرف تلفییی
SS  تلن56/7+TSP  کیللوگرم100 در شرایط آبیاری محدود مصرف
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Introduction: Sunﬂower as one of the most important oil crops in the world is affected by water deficit
stress. Water deficit stress is one of the most important limiting factors of crops growth and production in Iran
and many regions of the world. Because of the low water productivity in Iran, the water conservation and
increasing of water use efficiency through good management including integrated application of organic and
chemical fertilizers and balanced nutrition of plants are necessary. One of the negative effects of water deficit
stress is impaired uptake of nutrients such as phosphorus (P) by plants and a decrease in plant yield. It has been
found that use of P can reduce the negative effects of drought stress on plants that means the tolerance of plants
to drought stress increases with optimal nutrition of P. In Iran, due to the lack of organic matter and the high cost
of chemical fertilizers, farmers tend to use organic wastes such as sewage sludge that can have an important
contribution in the improvement of soil fertility and plant nutrition and lead to an increase in water use
efficiency. Also, integrated and suitable nutrition of plants is a method of sustainable management of soil
fertility under environmental stresses. Therefore, this study aimed to evaluate the effects of sewage sludge (SS)
and triple superphosphate (TSP) on sunflower (Helianthus annuus L. cv. Farrokh) seed yield and its components
and determining the optimal levels of their consumption under optimum and limited irrigation conditions.
Materials and Methods: This experiment was conducted as a split-plot factorial arrangement in a
randomized complete block design in Agricultural Research Station of Khoy under field conditions for two
years. Experimental factors were irrigation time at two levels (irrigation after 60 and 150 mm evaporation from
class A evaporation pan), triple superphosphate at three levels (0, 100 and 200 kg/ha), sewage sludge at four
levels (0, 14.2, 28.4 and 56.7 t/ha) and year at two levels (2014 and 2015) with three replications. The 1000 seed
weight of sunflower, weight and number of seeds per plant, the percentage of empty achenes, head diameter and
seed yield were measured at the end of plant growth period. Statistical analysis of the data was performed using
MSTATC software and means comparison was done by Duncan’s multiple range test at 5% probability level.
Results and Discussion: The combined analysis of variances showed that the effect of year was significant
for weight of seeds per plant, head diameter and seed yield but it is not significant for 1000 seed weight, number
of seeds per plant and percentage of empty achenes. Although water deficit stress significantly increased the
percentage of empty achenes but 1000 seed weight, weight and number of seeds per plant, head diameter and
seed yield significantly decreased compared to optimum irrigation conditions. The application of integrated
application of 200 kg TSP and 56.7 tons SS per ha increased yield and yield components significantly compared
to the control treatment. The interaction effects of TSP×SS×irrigation were significant for all studied
characteristics. Under optimum irrigation condition, the highest 1000 seed weight (64 g), weight of seeds per
plant (85 g), number of seeds per plant (1513), head diameter (22 cm) and seed yield (5576 kg/ha) were observed
in intergrated treatment of 200 kg TSP+56.7 tons SS/ha. Under limited irrigation condition, the highest 1000
seed weight (57 g), seeds weight per plant (81 g), seeds number per plant (1494), head diameter (19.6 cm) and
seed yield (5322 kg/ha) were obtained from 56.7 tons SS/ha treatment which showed no significant difference
with 100 kg TSP+56.7 tons SS/ha treatment. Under optimum and limited irrigation conditions, the percentage of
empty achenes were significantly decreased by integrated treatments of 200 kg TSP+56.7 tons SS/ha and 100 kg
TSP+56.7 tons SS/ha (70 and 81 percent, respectively) compared to the control.
Conclusion: The results of this study indicated that integrated application of triple superphosphate and
sewage sludge can mitigate negative effects of drought stress; therefore in order to reduce the use of chemical
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fertilizers, increasing sunflower seed yield and development of sustainable agriculture, integrated treatments of
200 kg TSP+56.7 tons SS/ha under optimum irrigation and 100 kg TSP+56.7 tons SS/ha under limited irrigation
can be recommended at similar conditions (from the aspect of soil, plant, sewage sludge and climate).
Keywords: Integrated plant nutrition management, Oil seed, Sustainable agriculture, Water deficit stress
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چکيده
یکی از رسالتهای مهم سامانههای طبقهبندی خاک ،شناسایی تفاوت ویژگیهای مهم خاک برای اهداف مدیریتی مییباشید در سیا هیای اخریر
اهمرت مد نظر قرار دادن تأثرر انسان در تغررر ویژگیهای خاک در آخرین نسخههای طبقهبندیخاک مرسوم مانند ردهبندی امریکایی و جهانی بیر از
گذشته ،مطرح و مواردی در این رابطه ،اصالح و یا اضافه شده است هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه کارایی دو سامانه ردهبندی آمریکایی و طبقیهبنیدی
جهانی در بران آلودگیهای زیستمحرطی خاکهای بخشی از اراضی کشاورزی منطقیه لناانیات اصیفهان مییِباشید نمونیهگریری از خیاک سیطحی،
محصوالت کشاورزی رایج و نرز گوشت دام چرا کرده یا تغذیه شده از منطقه گرفته شد و بعد از ردهبندی  30خاکرخ و تعررن خاکرخ شاهد در هریی
از واحدهای نقشه خاک (در ماموع پنج خاکرخ شاهد) ،در نهایت هر ی از خاکرخهای شاهد مطابق بیا آخیرین کدرید ردهبنیدی آمریکیایی ( )2014و
طبقهبندی جهانی ( )2015خاک ،طبقهبندی شدند نتایج نشان داد که خاک های مزبور در سامانه آمریکایی در دو رده اریدیسو و اینسیتتیسیو و بیر
اساس سامانه طبقه بندی جهانی خاک در سه گروه مرجع گدی سو  ،کمبی سو و کدسی سیو قیرار میی گررنید بیا توجیه بیه وجیود آلیودگی خیاک،
محصوالت کشاورزی و دامی منطقه به برخی فدزات سنگرن ،سامانه ردهبندی آمریکایی حتی با وجود آنکه در آخرین نسخه خود در سطح فامرل ،کالسی
برای تاثررات بشری بر روی خاکها اضافه نموده است ولی نتوانست آلودگی خاک های منطقه به عناصر سنگرن را نشان دهد ولی سامانه جهانی بهدلرل
وجود توصرفکننده توکسر در بران شرایط زیستمحرطی و آلودگی خاکهای مورد مطالعه از کارایی برشتری برخوردار بود
واژههاي کليدي :آلودگی خاک ،توصرف کننده توکسر  ،زهکشی ضعرف ،سامانه ردهبندی

مقدمه 1
در دهههای اخرر نق انسان در تخریب ،تغررر و آلودگی خاکهیا
به عنوان ی موضوع مهم در برن دانشمندان عدوم خاک مطرح بیوده
است توسعه مناطق صنعتی و شهرنشرنی ،وجود معادن و فعالرتهیای
جانبی آنها و توسعه کشاورزی متراکم موجیب تغرریرات خیاکهیا در
مناطق مختدف شده است ( )9تأثرر انسان بر روی خاکها بیه حیدی
قابل توجه بوده است که در اغدیب سیامانههیای طبقیهبنیدی خیاک،
نامهایی مانند آنتروپر ( ،)19آنتروپوسو ها ( 21و  ،)14آنتروسو هیا
( )13و آنتروپوزم ( )30که برانگر تأثرر انسان است مشاهده مییشیود
 -1استادیار و عضو هرأت عدمی گروه کشاورزی ،دانشگاه پرام نور تهران
(* -نویسنده مسئو (Email: reza.mohajer@pnu.ac.ir :
 -2استاد گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
DOI: 10.22067/jsw.v31i5.61898

یکی از دالیل اصدی ایااد سامانههای طبقیه بنیدی خیاک ،شناسیایی
تفاوت و ویژگیهای مهم خاکهیا بیرای اهیداف میدیریتی اسیت در
سییا هییای اخرییر اهمرییت مییدنظر قییرار دادن تییأثرر انسییان در تغررییر
ویژگیهای خیاک در طبقیهبنیدی خیاک ماننید ردهبنیدی امریکیایی
( )2014و جهانی ( )2015بر از گذشیته ،مطیرح و میواردی در ایین
زمرنه اصالح و یا اضافه شده است
ردهبندی خاکها به روش آمریکایی و جهانی ،دو شروهی معمو
در دنرا و کشیور محسیو مییشیوند و هیر دو از مقبولریت عمیومی
برخوردار هستند به طور کدی ،هر چند دو سامانه آمریکیایی و جهیانی
در نقشهبرداری خاک از قابدریت خیوبی بیرای مباحین نقشیهبیرداری
برخوردار هستند ولی سامانه جهانی در طبقهبندی خیاک ،دارای تیوان
بر تری میباشد البته ذکر این نکتیه الزم اسیت کیه عریب هیر دو
سامانه این است که پوییایی خیاک را نادییده گرفتیهانید و در نترایه
نمیتوانند رفتار خاک را پر برنی کنند ()37
در نسخه قبدی سامانه طبقهبندی جهانی خاک ( ،)2007دو گیروه

1652

نشریه آب و خاك ،جلد  ،31شماره  ،6بهمن  -اسفند 1396

مرجع آنتروسو ها 1و تکنوسو ها 2و پسوند توکسر  3و زیر ماموعه
آن شیییامل آنتروتوکسیییر  ،4اکوتوکسیییر  ،5فرتوتوکسیییر  6و
زوتوکسر 7برای سه گروه مرجع هرستوسو  ،تکنوسو و گدی سیو
تعریف شده بود (جدو  )1اما در نسیخه جدیید آن ( )2015تغررراتیی
اناام گرفته است در این راستا باای واژه پسوند ،توصرف کنندههیای
مکمل 8برای همه گروه مرجعها تعریف شده و پسوند توکسر و زیر
ماموعه آن برای همه گروههای مرجع به جز چرنیوزم ،کاسیتانوزم و
فائروزم اضافه و تعریف شده است روزیتر ( )34در تحقرق خود بر روی
طبقهبندی خاکهای شهری و صنعتی اشاره کیرده اسیت کیه پسیوند
توکسر می تواند برای سایر گروه مرجعها هیم میورد اسیتفاده قیرار
بگررد
در سامانه ردهبندی آمریکایی ( ،)2010افق ( Mالیه محدود کننده
ریشه بهدلرل وجود مواد ساخته بشری) ،پسوند ( uکه داللت بر حضور
مواد ساخته بشری مانند چو  ،آهن ،پالستر و غرره را در الیههیای
خاک دارد) و پرشوند هشتگ 9بهصیورت (^) بیرای افیقهیای آلیی و
معدنی که بشر در جاباایی میواد آنهیا نقی داشیته اسیت تعرییف
شدهاند در ردهبندی جدید آمریکایی ( )2014در سیطح فامریل خیاک،
کالس جدیدی تحت عنوان مواد انتقالی و تغرریر یافتیه بشیری 10بیه
کالس های قبدی اضیافه شیده اسیت کیه ایین کیالس بریان کننیده
اطالعات مفردی در رابطه با رفتار و تفسرر استفاده از خاکهایی است
که بر روی مواد انتقالی یا تغرریر یافتیه بشیری تشیکرل شیده اسیت
همچنرن در نسخه جدید رده بندی آمریکیایی ( )2014زیرگیروههیایی
برای خاک های جاباا شده و تغررر یافته توسط بشر تعریف شده است
که از آن جمده می توان به آنتراکوئر  ،آنترودنسیر  ،آنتروپورتری و
آنترآلتر اشاره نمود که این موارد در نسخههیای قبدیی ایین سیامانه
وجود نداشت با ایین حیا  ،ضیرورت میدنظر قیرار دادن فرآینیدهای
آنتروپوژنر از جمده خاکهای آلوده به عناصر سنگرن ،بر از پر ،
احساس میشود بریان و گالبریت ( )6پرشنهاد کردهانید کیالس (رده)
مازایی که نسبت به سیایر خیاکهیا در اولوییت باشید بیرای چنیرن
خاکهایی تعریف گردد
1- Anthrosols
2- Technosols
3- Toxic
4- Anthrotoxic
5- Ecotoxic
6- Phytotoxic
7- Zootoxic
8- Supplementary qualifiers
9- Caret
10- Human-altered and human-transported material
classes

بهمنی و همکاران ( )5در مطالعه خود با هدف مقایسه سامانههای
ردهبندی آمریکایی و طبقهبندی جهانی خاک در توصرف ویژگیهیای
برخی خاکهای مناطق خش و نرمهخش اییران مرکیزی بیه ایین
نتراه رسردند که سامانه طبقهبندی جهانی در توصیرف ویژگییهیای
خاکهای موردمطالعه تا حدی گویاتر است هرچنید در مطالعیه آنهیا
هرچ کدام از سامانهها نتوانستند وجود گچ در افقهای پائرنی خیاک را
نشان دهند سرشوق و همکاران ( )36در مطالعه خود با هدف مقایسیه
ردهبندی خاک به دو شیروهی آمریکیایی و جهیانی در موقعریتهیای
مختدف دو جهت شرب منطقه چدگرد اسیتان چهارمحیا و بختریاری
نشان دادند که ردهبندی آمریکایی برای نشان دادن ویژگیهیای بیارز
خاکهای کم عمق در مناطق نرمهخش  ،گویاتر از طبقهبندی جهانی
است .نتایج اسفندیارپور و همکاران ( )11نشان داد کیه بیه کیارگرری
سامانه طبقهبندی جهانی برای گروهبندی خاکهیای شیور موجیود در
مناطق خش  ،بیهدلریل اسیتفاده از توصیرف کننیدههیای مختدیف و
انعطییافپییذیری بییاالتر در انعکییاس خصوصییرات مییرثر در نامگییذاری
خاکها ،بهتر میتواند واقعرات صحرا را در هر دو بعد افقی و عمیودی
خاک به نمای گذارد سرمست و همکاران ( )35در مطالعه اخرر خود
که با هدف مقایسه سیامانههیای ردهبنیدی آمریکیایی و طبقیهبنیدی
جهانی خاک در توصرف خاکهیای آهکیی و گچیی منطقیه مرکیزی
ایران اناام شد به این نتراه رسردند که سامانه طبقیهبنیدی جهیانی
خاک بدلرل دارا بودن توصرف کنندههای مکمل مختدف به خصیو
برای خاکهای شور نسبت به سامانه ردهبندی آمریکیایی کارامیدتر و
مرثرتر میباشد
از آناا که اساس سامانههای ردهبندی خاک ،بهخصیو سیامانه
ردهبندی آمریکایی ،بهطور عمده بر پاییه ویژگییهیای مورفولیوژیکی
طراحی شده است توانایی آنها در تشخرص خاکهایی کیه بیهدلریل
فعالرتهای بشیری ،دسیتخوش تغرریر قیرار مییگررنید (خیاکهیای
آنتروپوژنر ) و در عرن حا  ،در ظاهر
خاکرخ آنها ،چندان تغرریری ایایاد نمییشیود بیا مشیکالت و
ابهاماتی روبهرو است ( )33بهطور مثا  ،در خاکهایی که فعالرتهای
صنعتی و یا کوددهی فراوان ،باعن اضافه نمودن عناصیر سینگرن بیه
سطح خاک میشوند اگرچه این فرآیند جیزو فرآینیدهای افیزای بیه
خاک است ()40که بهوسرده یکی از عوامل پینجگانیه خاکسیاز مطیرح
شده توسط ینی ()24که موجود زنده (انسان) است ایایاد شیده ،ولیی
کالسها و طبقههای بسرار اندکی برای تشیخرص ایین خیاکهیا در
سامانههای ردهبندی وجود دارد ( )1در اروپا نقشهبرداری از خاکهایی
که با عناصر سنگرن آلیوده هسیتند از جمدیه موضیوعات قابیل بحین
میباشد ( )28وجود آلودگی خاک به دو فدز سر وکیادمرم در برخیی
از نواحی مرکزی و غربی استان اصفهان ( )2باعن شد که منطقه مورد
مطالعه ،بخشیی از اراضیی زراعیی منطقیه لناانیات اسیتان اصیفهان
انتخا گردد نزدیکی این اراضی با کارخاناات صنعتی مهمیی چیون
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ذو آهن ،سرمان ستاهان ،سرمان اصیفهان و معیدن سیر و روی،
موجب گردیده که اهمرت این منطقه دوچندان شود با توجه به اهمرت
امنرت غذایی و نق مهمی که عدم خیاکشناسیی در بریان وضیعرت
آلودگی اکوسرستم از جمده خاک دارد طبقهبندی خاکهای این منطقه
بر اساس دو سامانه امریکایی و جهانی میتواند نقیا قیوت و ضیعف
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آن ها را مشخص نموده و گامی مهم در جهت آگیاهی عمیومی افیراد
جامعه بردارد بنابراین ،هیدف از انایام ایین مطالعیه ،مقایسیه نتیایج
طبقه بندی خاک حاصل از دو سامانه ردهبنیدی آمریکیایی وجهیانی و
بررسییی مرییزان کییارایی دو سییامانه مییذکور در برییان آلییودگیهییای
زیستمحرطی منطقه لناانات اصفهان میباشد

جدول  -1انواع توصيف کنندههاي مکمل تاکسيک در سامانه طبقهبندي جهاني خاک ()23
Table 1- Types of toxic supplementary qualifiers in WRB soil classification system

تقسيمبندي پسوند تاکسيک در سامانه طبقهبندي جهاني خاک

توضرحات

Categorization of toxic supplementary qualifiers in WRB soil classification
system

Description

تأثرر مواد سمی بر روی سالمت انسانهایی که در تماس با این
خاکها هستند
The effect of toxic substances on the health of
humans who are in contact with these soils

تأثرر مواد سمی بر روی اکولوژی خاک
The effect of toxic substances on the soil ecology

تأثرر کمبود و یا زیادبود همه عناصر (به جزء آهن ،آلومرنروم ،سدیم،
کدسرم و منرزیم) بر روی رشد گراهان
The effect of deficiency or high levels of all ions
other than Fe, Al, Na, Ca and Mg on plant
growth

Anthrotoxic

Ecotoxic

Phytotoxic

تأثرر مواد سمی بر روی سالمت انسانها و حروانات از جمده دام بهدلرل
مصرف گراهان و محصوالت رشد کرده بر روی این خاکها
The effect of toxic substances to the health of
animals, including humans, that ingest plants
grown on these soils.

مواد و روشها
معرفي منطقه مورد مطالعه

بخشی از اراضی کشاورزی منطقه لناانات اسیتان اصیفهان ،بیه-
عنوان منطقه مورد مطالعه انتخا گردید (شکل  )1ایین منطقیه حید
فاصل طیو هیای جغرافریایی  51°12′52″تیا  51°33 ′46″شیرقی و
عرضهای جغرافرایی  32°21′ 57″تا  32°38′ 29″شمالی قرار گرفته
است و دارای مرانگرن بارش ساالنهی  56مردیمتیر و متوسیط دمیای
سالرانه  9/8درجهی سانتیگراد مییباشید تشیکرالت زمیرن شناسیی
غالب در منطقه برشیتر شیامل تیراسهیای آبرفتیی مربیو بیه دوره
زمرنشناسی کواترنر و قسمت کمیی از آن شیامل تشیکرالت آهکیی
شامل اوربرتالرن و آمونرت مربو به دوره کرتاسه و همچنرن رسوبات
قدیمی دوره کواترنری است
بر اساس گزارشهای خاک شناسی موجود ،واحدهای نقشه (که از
نوع همگون 1بودند) به نامهای لناان ،زایندهرود ،خمرنیشهر ،نکوآباد
1- Consociation

Zootoxic

و اصفهان انتخا شدند و ش خاکرخ در هر ی از آنها حفر شید
(در ماموع 30 ،خاکرخ) مبنای انتخا  6عدد خاکرخ برای هر واحد
نقشه مساحت واحدها بوده که از آناایی که تقریبا همه واحدها دارای
مساحت یکسانی بودند با توجه به محاسبات انایام گرفتیه ایین عیدد
بدست آمد بعد از تشریح هر ی از خاکرخهیا بیر اسیاس راهنمیای
تشریح و نمونهبرداری خاکها در صحرا ( ،)38خاکرخ شیاهد در هیر
ی ی از واحییدها انتخییا (در مامییوع  5خییاکرخ شییاهد) و بعیید از
نمونهگرری از تمامی افقهای ژنترکی آنها و اندازهگرری ویژگیهیای
فرزیکی و شرمرایی هر یی از افیقهیا ،در نهاییت مطیابق بیا کدرید
ردهبندی آمریکایی خاک ( )2014تا سطح فامریل خیاک و بیر اسیاس
سامانه طبقهبنیدی جهیانی خیاک ( )2015( )WRBتیا سیطح واحید
خاکرخهای شاهد طبقهبندی گردیدند ( 23و )42
بافت خاک بیه روش هریدرومتری ( ،)17درصید کربنیات کدسیرم
معاد به روش ترتراسرون برگشتی ( )29و ماده آلی به روش سوزاندن
تر ( )45اندازهگرری شدند  pHنمونهها در سوستانسرون  2:1آ مقطر
به خاک با  pHمتیر و قابدریت هیدایت الکتریکیی در عصیاره  2:1آ
مقطر به خاک با استفاده از  ECمتر تعررن شدند
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شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of the study area

ظرفرت تباد کاترونی خاک به روش استات آمونریوم ( )44و گیچ
بهروش استون ( )29اندازهگرری شدند الزم به ذکر است که در تعررن
کالس اندازه ذرات فامرل خیاک و درصید رس بیرای تعریرن فعالریت
تباد کاترونی ،درصد رس پس از کربناتزدایی 1مد نظر قرار گرفیت
برای جداسازی رس نمونهها جهت مطالعه کانی شناسی بیرای فامریل
خاک از روش کرتری و هوپ ( )26استفاده شد.
همچنرن بهمنظور برآورد آلودگی خاک ،محصیوالت کشیاورزی و
گوشت دام منطقه به دو فدز سنگرن و خطرناک سر و کادمرم بیرای
سالمت انسانها و دام ،مقدار این فدزات در  400نمونه خاک سیطحی
به روش هضم اسیردی بیا اسیرد نرتریی  4میوالر ( 70 ،)43نمونیه
محصوالت مختدف کشاورزی با روش خاکستر خش و هضم با اسرد
کدریدری  3نرما ( 20 ،)46نمونه گوشت گیاو و  10نمونیه گوشیت
گوسفند به روش هضم با اسرد نرتری خالص غدرظ ( )12اندازهگرری
شد برای توصرف آماری دادهها و بررسی چگونگی و توزییع آنهیا از
آمار کالسر استفاده شد همچنرن برای محاسبه شاخصهای آماری
(مریانگرن ،مرانیه ،ضیریب تغرریرات و انحیراف معریار) از نیرمافیزار
STATISTICA6استفاده شد

ویژگیهای خاک گردد و همچنرن معرارهای هر دو سیامانه ردهبنیدی
دستخوش تغرررات زیادی در طو زمان شده است لذا بایستی به ایین
مطدب اشاره نمود که ردهبندی خاکرخهای حفیر شیده در هیر واحید
نقشه خاک الزاماً با ردهبندیخیاکهیای گیزارش شیده توسیط مرکیز
تحقرقات کشاورزی استان اصفهان کیه در سیا هیای  1353و 1375
تهره شده یکسان نمیباشد
ردهبندی هر ی از پروفرلهای حفر شده در هر واحد نقشه خاک
(جدو  )5نشان میدهند که خاکهای مزبور در سامانه آمریکیایی در
دو رده آریدیسو و اینستتیسو قرار میگررند
ردهبندی خاکرخها در هر واحد نقشه خاک نشان مییدهنید کیه
خییاکهییای مزبییور در سییامانه آمریکییایی در دو رده اریییدیسییو و
اینستتیسو قرار میگررند بایستی توجیه نمیود کیه بیهدلریل نحیوه
تعریف و اولوییت تعرییف ردههیای خیاک در سیامانه آمریکیایی ،رده
خاک هایی که دارای زهکشی ضعرف طبرعی یا مصنوعی (خیاکهیای
احرییا و یییا دارای رژیییم رطییوبتی آکوئر ی ) هسییتند اجبییارا بایسییتی
اینستتی سو انتخا شود مطابق تعریف ردهها در سیامانه امریکیایی
فقط زمانی این خاکها اریدیسو هستند که عالوه بر رژیم رطیوبتی
آکوئر  ،دارای افق سالر نرز باشیند ولیی بیا توجیه بیه اینکیه رده
اینستتیسو معموالً در مناطق نرمهخش و مرطو مشاهده میشود
و عمده خاک های دارای تکامل در مناطق خش در رده اریدیسیو
قرار میگررند ،لذا زیر ردهای مانند آکوئردز2برای این نوع خاکهیا کیه
در حقرقت نوعی اریدیسو هستند پرشنهاد میشود

1- Free Carbonate Clay

2- Aquids

نتايج و بحث
نتایج حاصیل از انیدازهگریری برخیی از ویژگییهیای فرزیکیی و
شرمرایی خاکرخهای شاهد هر واحد نقشه خاک در جدو های ( )2تا
( )4آورده شده است از آنجا که گذشت زمان میتواند باعن تغرریر در
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Table 5- Classification of the representative pedons in soil units map in ST and WRB systems

)23( سامانه طبقهبندي جهاني خاک

)42( فاميل خاک

نام واحد نقشه خاک

WRB soil classification system

Soil family

Name of soil map unit

Fine-Loamy, carbonatic, thermic TypicEpiaquepts

لناان

CalcaricGleysols (Loamic, Zootoxic)

Lenjan

زایندهرود

Fine-Loamy, mixed, Superactive, calcareous, thermic
TypicEpiaquepts

CalcaricGleysols (Loamic, Zootoxic)
CalcaricCambisols (Clayic, Zootoxic)

Zayanderuod

نکوآباد

Very fine, mixed, Superactive, thermic, TypicAquicambids

Nekooabad

اصفهان

CalcaricCambisols (Loamic, Zootoxic)

Fine, carbonatic, thermic, TypicAquicambids

Haplic Calcisols (Clayic, Hypercalcic,
Zootoxic)

Fine, carbonatic, thermic TypicHaplocalcids

Isfahan

خمرنیشهر
Khomeiny shahr

 مشخصات آماري عناصر سرب و کادميم (بر حسب ميليگرم بر کيلوگرم) در نمونه خاک سطحي کل منطقه-6 جدول
Table 6- Statistical characteristics of lead and cadmium (mg/kg) in soil surface samples of region

حد استاندارد

٪ضريب تغييرات

انحراف استاندارد

ماکزيمم

مينيمم

ميانه

ميانگين

عنصر

Estandard limit
0.8

(% CV)
54.95

(SD)
0.61

(Max)
6.3

(Min)
0.18

(Median)
1.08

(Mean)
1.11

(Element)

کادمرم
Cadmium

50

95.67

16.13

167.8

1.6

13.65

16.86

سر
Lead

) ميانگين غلظت سرب وکادميم و بيشينه رواداري اين دو فلز سنگين در محصوالت مختلف (ميليگرم بر کيلوگرم وزن خشک-7 جدول
Table 7- Mean of lead and cadmium concentration and Maximum limit of heavy metals in different crops (mg kg dry weight 1)

يونجه

شلغم

پياز

چغندر

کلم

کاهو

مشخصات

Alfalfa
10

Turnip
7

Onion
10

Beetroot
15

Cabbage
15

Lettuce
15

Properties
(Samples Number) تعداد نمونه

3.4±2.1

2.88±1. 95

2.7±2.3

5.4±2.4

3.4±1.4

4.8±2.8

0.1±0.06

0.11±0.07

0.11±0.05

0.23±0.08

0.14±0.07

0.2±0.15

0

0

0

1.15

1.5

0.55

0

0

0

0.1

0

0

7.45

5.7

4.3

8.3

4.7

8

0.25

0.3

0.25

0.49

0.27

0.7

-

0.1

0.1

0.1

0.3

0.2

-

0.05

0.05

0.05

0.05

0.1

11٭

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1٭

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

مرانگرن سر
(Mean lead)

مرانگرن کادمرم
(Mean cadmium)

مرنرمم سر
(Minimum lead)

مرنرمم کادمرم
(Minimum cadmium)

ماکزیم سر
(Maximum lead)

ماکزیمم کادمرم
(Maximum lead)

)20( برشرنه رواداری سر
(Maximum limit of lead)

)20( برشرنه رواداری کادمرم
(Maximum limit of cadmium)

)7( برشرنه مااز سر
(Maximum permissible of lead)

)7( برشرنه مااز کادمروم
(Maximum permissible of cadmium)

)16( بر گرفته از منبع شماره
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جدول  -8مقادير سرب و کادميوم (بر حسب ميليگرم بر کيلوگرم وزن تر) در عضله دو دام گاو و گوسفند
Table 8- Value of lead and cadmium (mg kg wet weight-1) in muscle of cow and sheep
سرب
مشخصاتآماري
دام
کادميم Cadmium
Lead
Statistical characteristics
Livestock
مرانگرن )(Mean
0.019
4.8
عضده گاو

(تعداد نمونه= )20
)(Muscle of cow
NO=20

عضده گوسفند
(تعداد نمونه= )10
)(Muscle of sheep
No.=10

حداقل )(Min

3.57

0

حداکثر )(Max

7.93

0.04

انحراف معرار )(SD

0.93

0.013

مرانگرن )(Mean

4.1

0.016

حداقل )(Min

4

0

حداکثر )(Max

4.67

0.035

انحراف معرار )(SD

0.25

0.015

استاندارد ایران و اتحادیه اروپا ()8
(Iran and Europe Union’s
)permissible limit

از لحاظ طبقهبندی جهانی ( ،)2015خاکها در سیه گیروه مرجیع
کمبیسو  ،گدیسو و کدسیسو قرار گرفتنید بیا توجیه بیه اینکیه
خاکرخهای مورد مطالعه در سریهای نکوآباد و اصیفهان در گذشیته
بهدلرل کشت برنج حداقل چند روزی از سا از آ اشباع میشیدهانید
رنگ خاک به خاطر احرای آهن و منگنز شرایط گدیی بیودن را نشیان
میدهد (جدو های  2و  )3به همرن دلرل ،پسوند  gبرای افیقهیای
مربوطه بهکار رفته است ولی در حا حاضیر ایین خیاکهیا بیهدلریل
خشکسالی و کمبود آ به کشت برنج اختصا نمییابنید و خیاک از
آ اشباع نمی گردد بنابراین ،انتخا گروه مرجع گدیسو  1برای این
خاکها ممکن نرست همچنرن ،در شرایط فعدی ،این خاکها برخالف
اینکه دارای شرایط رنگ برای خیاکهیای گدیی هسیتند ولیی فاقید
شرایط احرایی 2تعریف شده در سیامانه جهیانی مییباشیند بنیابراین،
شرایط برای انتخا خاکهای آنتروسولز 3نرز برای این خاکها برقرار
نرست و اجباراً بایستی آنها را در گروه مرجع کمبیسو قرار داد
نکته قابل توجه دیگر در رده بندی خیاکهیا وجیود یی تفیاوت
مشخص در دو سامانه رده بندی است همانطور که در نتایج ردهبنیدی
هر ی از خاکرخهای شاهد نشان داده شده است بر اسیاس سیامانه
طبقهبندی جهیانی ( )2015بیرای تمیامی گیروههیای مرجیع پسیوند
توکسر بهصورت زوتوکسر قابل استفاده است .طبق تعریف پسوند
تاکسر موقعی استفاده میشود که در برخیی الییههیا تیا عمیق 50
سانتیمتری از سطح زمرن میواد آلیی و ییا غریر آلیی سیمی بیهجیزء
یونهای آلومرنروم ،آهن ،سدیم ،کدسرم و منرزیم وجود داشیته باشید
1- Gleysols
2- Reducing Conditions
3- Anthrosols

0.1

0.05

این پسوند بسته به تاثرر مواد بیر روی سیالمت انسیانهیا ،تیأثرر بیر
اکولوژی و موجودات خاک ،تأثرر کمبود و یا بر بود عناصر بیر رشید
گراهان و همچنرن تأثرر این مواد بر روی سالمت انسانها و حروانیات
از جمده دام به دلرل مصرف گراهان و محصوالت رشد کیرده بیر روی
این خاکها به انواع مختدفی تقسرم میشوند کیه جزئریات اسیتفاده از
هر ی از این پسوندها در جدو ( )1آورده شده است در این تحقرق
برای حدود آستانه سر و کادمرم خاک از اسیتاندارد ایین عناصیر در
خاک های غررآلوده کشور سوئرس که به ترترب برابر  50و  0/8مردی-
گرم بر کردوگرم میباشد برای مقایسه استفاده شد ( )15براساس نتایج
جدو ( )6به طور کدی مقدار کیادمرم در  70درصید کیل نمونیههیای
برداشت شده باالتر از حد مااز بودند در مران واحدهای نقشه خیاک،
سری زایندهرود  92درصد نمونههای خاک آن دارای حد ماازی باالتر
از  0/8مردیگرم بر کردوگرم کادمرم داشتند همچنرن در واحد نکوآبیاد
تنها  55درصد نمونهها برشتر از حد مااز کادمروم داشتند با توجه بیه
نتایج جدو ( )6در کل منطقه ،دامنیه تقریبیی مقیادیر مریانگرن کیل
سر خاک بر حسب مردیگرم بیر کردیوگرم برابیر  1/186تیا 167/8
میباشد همچنرن بر اساس نتایج جدو ( )7همه نمونههیای گریاهی
انتخابی دارای غدظتی برشتر از برشرنه رواداری سر در محصوالت را
دارند؛ بهگونهای که کاهو ،کدم ،چغندر ،پراز و شدغم به ترترب در حدود
 27 ،54 ،11 ،24و  28مرتبه برشتر از حد مایاز برشیرنه رواداری فدیز
سر در خود ذخرره کیرده انید برشیرنه مقیدار سیر در محصیوالت
کشاورزی طبیق توصیره  0/3 ،FAO-WHOمییباشید ( )7بیر ایین
اساس اگر بخواهرم مقایسه ای با مرزان غدظت سیر در محصیوالت
مطالعه حاضر با مقدار مااز توصره شده توسیط  FAO-WHOداشیته
باشرم کاهو ،کدم ،چغندر ،پراز و شدغم بهترتریب  9 ،18 ،11 ،16و 9/5
مرتبه برشتر از این حد مااز سر در خود ذخرره کردهانید لیذا مقیدار
سر درهر پنج محصو برشتر از حد هر دو استاندارد ذکر شده است
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همچنرن براساس جدو ( )7همیه نمونیههیا از لحیاظ کیادمرم دارای
غدظتی برشتر از برشرنه رواداری کادمرم که توسط استاندارد مدی ایران
( )20گزارش شده بود هستند برشیرنه مقیدار کیادمرم در محصیوالت
کشاورزی طبق توصره  0/1 ،FAO-WHOاسیت هرچنید اگیر ایین
نتایج با مقدار توصره شده توسط  FAO-WHOمقایسه گردد کیادمرم
کدم ،پراز و شدغم در محدوده این حد و یا پایئنتر از آن میباشیند امیا
غدظت کادمرم دو گراه کاهو و چغندر در حدود  2برابیر مقیدار توصیره
شده توسط  FAO-WHOهستند.
نتایج جدو ( )8مقادیر مرانگرن غدظت دو فدز سر و کادمرم (بر
حسب مردی گرم بر کردوگرم وزن تر) را در عضده دو دام گاو و گوسفند
نشان میدهد بر اساس نتایج بهدست آمده ،مقدار مریانگرن سیر در
دو دام گاو و گوسفند برشتر از حد مااز استاندارد ایران ( )20و اتحادیه
اروپا ( )8می باشد بر این اساس مقدار مریانگرن سیر بیه ترتریب در
عضده گاو و گوسفند  48و  41مرتبه برشتر از مقادیر استاندارد تعرییف
شده ایران و اتحادیه اروپا میباشد همچنرن مرانگرن سر عضیده دو
نوع دام مورد مطالعه اختالف معنیداری در سطح  5درصد نشیان داده
است
بر اساس نتایج بهدست آمده مقدار برخی از فدزات سر و کادمرم
در خاک ،گراهان و دام منطقه برشیتر از حید مایاز و بیرای سیالمت
انسانها و حروانات خطرآفرین گزارش شده است اگر چه اهمرت ایین
موضوع به نحوی در توصرف کنندههای مکمیل تاکسیر در سیامانه
رده بندی جهانی منعکس شده است ولی سامانه ردهبندی آمریکایی در
آخرین نسخه خود ( )2014نرز نتوانسته این مسئده زیستمحرطی مهم
را در ارتبا باخاکهای منطقه بران نماید به عقرده گراسیرموف ()18
از آناا که در سامانه جهانی خاکهای متیأثر از فعالریتهیای انسیانی
مدنظر قرار گرفته است ،این سامانه بر سامانه آمریکیایی برتیری دارد
بریان و گالبریت ( )6یکی از نقصهای سامانه ردهبنیدی امریکیایی را
عدم وجود ی رده مازا برای شناخت خاکهایی دانستند که در آنها
فعالرتهای آنتروپوژنر وجود دارد در رده بنیدی آمریکیایی پرشیوند
زیرگروههایی برای خاک های جابایا شیده و تغررریافتیه توسیط بشیر
تعریف شده است که از آن جمده میتوان به پرشوندهای آنتراکوئری ،
آنترودنسر  ،آنتروپورتر و آنترآلتر اشاره نمود کیه ایین میوارد در
نسخههای قبدی این سامانه وجود نداشت ولی دو اشکا اساسی وجود
دارد یکی آنکه زیر گروههای جدید برای بعضی از ردهها تعریف شیده
است و برای ردهای مانند اریدیسولز تعریف نشده اسیت و دیگیر آنکیه
هرچ کدام از این زیر گروهها جهت آلودگی زیستمحرطیی بیه فدیزات
سنگرن در خاک ،گراه و دام منطقه تعریف نشده است که ضرورت آن
بسرار احساس میشود اسفندیارپور و همکاران ( )10در مطالعهای کیه
با هدف مشخص نمودن مرزان همبستگی و همخوانی مران دو سامانه
طبقهبندی جهانی و آمریکایی در ردهبندی برخی منیاطق خیاکهیای

خش و نرمهخش ایران اناام دادند به این نتراه رسردند که سامانه
طبقهبندی جهانی نسبت به سامانه ردهبندی امریکایی بهتر مییتوانید
ویژگیهای خاکهای آهکی را برای نامگذاری نشان دهد و به عبارت
دیگر سامانه طبقهبندی جهانی برای خاکهای مناطق خش کاملتر
از سامانه ردهبندی امریکایی است نورایی ( )31اعتقاد دارد که سیامانه
طبقهبندی جهیانی ،نتیایج قابیل قبیو تیری را نسیبت بیه سیامانهی
ردهبندی آمریکایی ،دررابطه باکالسبندی خاکهای منطقهی خشی
دشت لوت دردسترس قرار میدهد همچنرن نتایای مشابه با ایین دو
مطالعییه ،در خییاکهییای آهکییی و گچییی کرمییان توسییط سرمسییت و
همکاران ( )35گزارش شد
هرچند وجود پسیوند گیروه تاکسیر و زیرماموعیههیای آن در
سامانه جهانی تا حدی توانسته است آلیودگیهیای زیسیتمحرطیی و
خاک را نشان دهد لرکن به نظر میرسد کیه هنیوز ایین سیامانه نریز
دارای اشکاالتی است به عنوان مثا  ،یکیی از ایین اشیکاالت ،عیدم
ارایه ی تعریف کمّی برای پسوند تاکسر میباشد همانطور کیه در
جدو ( )1آورده شده همه این توصرفکنندهها کرفی اسیت و امکیان
تفکر نمودن آنها در مواردی از همدیگر مشکل اسیت بیه عبیارت
دیگر ،از آناا که آلودگی به عوامدی مانند منشاء ،روش تمیاس و نیوع
پذیرنده آلودگی بستگی دارد با تعاریف موجود برای هر ی از توصرف
کنندهها استفاده از آنها با ابهاماتی روبهرو اسیت ( )25لیذا اراییه یی
تعریف جامعتر و استاندارد از تاکسر و زیر ماموعههای آن ،ابهامات
موجود را به حداقل میرساند

نتيجهگيري کلي
مقایسه ردهبندی خاکرخها در دو سیامانه نشیان داد کیه سیامانه
رده بندی آمریکایی با وجود اضافه نمودن کالسی برای تأثررات بشری
بر روی خاکها در سطح فامرل ،نتوانست آلودگی خاکهای منطقه به
عناصر سنگرن را نشان دهد ولی سامانه جهانی بهدلرل وجود توصیرف
کننده توکسر در بران شرایط زیستمحرطی و آلیودگی خیاکهیای
مورد مطالعه از کارایی برشتری برخوردار بیود در ایین راسیتا پرشینهاد
می شود برای توصرف کنندههای زیرماموعه تاکسیر یی تعرییف
کمّی و استاندارد بهمنظور رفع ابهامات موجود در سیامانه طبقیهبنیدی
جهانی خاک در نسخههای آتی ارایه شود تا ضمن ارتقای کرفرت ایین
سامانه ،محققان و برنامه ریزان بتوانند در راسیتای میدیریت اراضیی و
بهبود امنرت غذایی در ی منطقه بهتر تصمرمگرری نماینید لیزوم در
نظر گرفتن مسایل زیستمحرطی در ردهبندی امریکایی بایسیتی بیه-
عنوان ی ضرورت اجتنا ناپذیر در دستور کیار قیرار گریرد تغرریر و
اصالح تعاریف خاک های با زهکشیی ضیعرف در هیر دو سیامانه نریز
نرازمند اصالحات اساسی است
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Introduction: Increasing demand for an international classification system as a unique language in soil
science has caused development of different classification systems. Soil classification is a useful tool for
understanding and managing soils. In recent decades, the role of human in soil formation has become a matter of
great concern among soil scientists. Human is now considered as a soil-forming factor and anthrosolization is
recognized as a soil-forming process that consists of a collection of geomorphic and pedological processes
resulting from human activities. Industrial developments, mines and their activities and intensive agriculture led
to soil changes in urban areas. One of the important missions of soils classification is to identify important
properties which have effect on management purposes. In recent years, the importance of human impact on soil
properties considered in soil classification systems like American Soil Taxonomy (2014) and World Reference
Base (2015) and some revisions and changes have been made in this regard. In this study, the efficiency of
American Soil Taxonomy and WRB soil classification systems soils were compared to describe the pollution of
soils to heavy metals in Lenjanat region of Isfahan, Iran.
Materials and Methods: Agricultural lands located in Lenjanat region of Isfahan province were selected as
the study area. Lenjanat is an industrial region in which intensive agriculture surrounded by different industries
like steel and cement making factories and lead mining. Agricultural lands which consisted of five soil map units
(Khomeini Shahr, Nekooabad, Isfahan, Lenjan and Zayandehroud) were selected and 400 topsoil samples were
randomly collected. Six soil profiles were excavated in each map unit (totally 30 soil profiles) and after
describing soil, the classification of soils was determined in the field. Then, representative pedons were chosen
for each unit and routine soil morphological, physical and chemical properties were determined using common
methods. Finally, the soil profiles were classified according to criteria of Soil Taxonomy up to family level and
(WRB) at the second level. The amount of heavy metals was studied in some agricultural crops of the region and
livestock muscles in the region. Total Cd and Pb were extracted from the soil samples using concentrated HNO 3.
Cadmium and lead of plant samples were prepared according to the procedure of Dry-ashing. Heavy metals were
extracted by 3 N HCl. The metal contents of soil and plant samples were determined by flame atomic absorption
spectrometry (FAAS). Descriptive statistics including mean, variance, maximum, minimum, and coefficient of
variation (CV) were calculated using STATISTICA 6.0 software.
Results and Discussion: According to WRB (2015) classification, the soils were classified as 3 reference
groups: Cambisols, Gleysols and Calcisols. The soils were also categorized as Aridisols and Inceptisols in Soil
Taxonomy system. In this study, the environmental standards based on Swiss Federal Office of Environmental,
Forest and Landscape were used for the threshold values of heavy metals pollution in the soils (VBBo). The
results also indicate that the amount of cadmium in most of the soil samples was higher than the threshold limit.
The amount of lead in soils was below the threshold limit. The results also indicated that all the crops had a lead
average higher than the maximum of tolerance. The average of lead in cow and sheep livestock was also above
Iran and Europe Union’s permissible limit. Despite American soil taxonomy classification system in the last
version has a class (Anthraltic, Anthraquic, Anthrodensic, Anthropic) to show human impacts on soils at family
level, it could not show the contamination of soils to heavy metals. However, WRB soil classification system
defined qualifier “toxic” (Anthrotoxic, Ecotoxic, Phytotoxic, Zootoxic) which can be used in these conditions.
Both systems had serious shortcomings to show poor drained soils in this area. Defining the Aquids suborder for
Aridiosols in American Soil Taxonomy and revision of the definition of Gleysols, Anthrosols and also aquic
conditions in WRB soil classification system are highly recommended.
Conclusion: The results indicated that WRB soil classification system could explain the soils pollution and
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1396  اسفند-  بهمن،6  شماره،31  جلد،نشریه آب و خاك

1664

also their effects on human health for the studied soils. Definition of some quantitative sub qualifiers for toxic
can be useful to improve the efficiency of WRB for classifying polluted soils. Incorporating some criteria for
pollution hazards in American Soil Taxonomy should be considered in early future.
Keywords: Soil classification, Soil pollution, Toxic qualifiers
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شبیهسازی اثر کود نیتروژن بر تولید ذرت ( )Zea maizeتوسط مدل CERES-Maize

تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه
فرزاد مندنی

*1

تاریخ دریافت1395/12/08 :
تاریخ پذیرش1396/09/27 :

چکیده
به منظور واسنجی و ارزیابی مدل  CERES-Maizeدر شبیهسازی تولید ذرت تحت شرایط کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن آزمایشی به صوورت
کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار در کرمانشاه در سال  1393اجرا شد .تیمارها شامل کود نیتروژن (صفر،138 ،
 350 ،238و  483کیلوگرم اوره در هکتار) بهعنوان کرتهای اصلی و ارقام ذرت  BC-678 ،SC-704و سیمون بهعنوان کرتهای فرعی بودند .ضرایب
ژنتیکی ارقام توسط بخش محاسبه ضرایب ژنتیکی برای تیمار  350کیلوگرم اوره در هکتار محاسبه شد .نتایج واسنجی نشوان داد ،مودل قوادر اسوت بوا
حداقل اختالف ،ویژگیهای رشد و نمو را برای ارقام ذرت شبیهسازی کند که بیانگر دقت باالی ضرایب ژنتیکی محاسبه شده بود .نتایج ارزیابیهای مدل
نشان داد که میزان  nRMSEوزن خشک کل در ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون به ترتیب 8/2 ،6/2 ،و  5/8درصد میانگین مشاهدهها بود .میوزان
 nRMSEعملکرد دانه نیز برای ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون بوه ترتیوب 11/4 ،4/3 ،و  8/1درصود میوانگین مشواهدههوا بوود .هور در شورایط
شبیه سازی و هر در شرایط مزرعه با افزایش میزان کود نیتروژن از صفر به  350 ،238 ،138و  483کیلوگرم اوره در هکتار شاخص سطح برگ ،عملکرد
وزن خشک کل و عملکرد دانه ارقام ذرت افزایش یافت .رقر سیمون در مقایسه با سایر ارقام از عملکرد دانه بیشتری برخوردار بود .بطورکلی نتایج نشان
داد که مدل  CERES-Maizeقادر بود واکنش ارقام ذرت نسبت به تغییرات نیتروژن را با دقت باالیی پیشبینی کند.
واژههای کلیدی :ارزیابی مدل ،عملکرد دانه ،نمو فنولوژیک ،واسنجی مدل ،وزن خشک کل

مقدمه

1

استفاده از مدلهای شبیهسازی رشد به عنوان ابزار مفیدی بورای
محاسبه واکنش محصوالت زراعی نسبت به تغییر در عوامل محیطوی
و مدیریت زراعی،ارزیابی ویژگیهای فیزیولوژیک جهت بهبود عملکرد
و کمک به تصمیر سازیها جهت استفاده بهینه از منابع قابل دسترس
افزایش یافته است ( 15و  .)20عالوهبراین ،مدلهای شبیه سازی رشد
محصوالت زراعی کمک زیادی به کاهش هزینهها و زمان موورد نیواز
بوورای انجووام آزمووایشهووا کوورده و محققووین را بوه کمووک اطالعووات
هواشناسی بلند مدت قادر به کاشت چندین سواله گیواه موورد نظور و
ارزیابی نتایج آن میسازد ( .)21در بین مدلها یکی از معروفترین و پر
کاربردترین آنها مدل  DSSATاست که برای بیش از  20گیاه زراعی
مختلف در یک بسته نرمافزاری ،به منظور تسهیل در کاربرد مدلهای
 -1استادیار اکولوژی گیاهان زراعی ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشوگاه
رازی ،کرمانشاه
(* -نویسنده مسئول)Email: farzad_mondani@yahoo.com :
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.61895

شبیهسازی گیاهان زراعی در تحقیقوات جموعآوری شوده اسوت (.)21
مدل DSSATدر بیش از  90کشور توسط محققان بسویاری از اواخور
دهه  1980مورد استفاده قرار گرفته اسوت ( .)11بطووریکوه جوونز و
همکاران ( )11به بیش از  120مطالعه انجام شده توسوط ایون مودالز
شمال آمریکا تا آفریقا اشاره کردهانود .در ایون مطالعوات از ایون مودل
برای تعیین عملیوات مطلوو مودیریتی محصووالت ،مودیریت کوود،
مدیریت آبیاری ،کشاورزی دقیق ،مدیریت آفت ،تنوو و تغییور اقلویر،
آلودگی محیط و آموزش استفاده شده است (.)21
مووودل سیسوووتر گیووواهی ذرت ( )CERES-Maizeیکوووی از
مشووهورترین موودلهووای بسووته نوورمافووزاری  DSSATو یکووی از
پرکاربردترین مدل گیاهی شبیهسازی رشد و تولیود ذرت اسوت ( 10و
 )19که در سراسر جهوان ،بویش از  30سوال در زمینوآ آن تحقیوق و
بررسی شده و میتواند اثرات گونآ گیاهی ،توراکر کشوت ،آ و هووا،
آ خاک و نیتروژن را بر رشد ،نمو و عملکرد ذرت شبیه سوازی کنود
( 9و  .)11این مدل در پژوهشهای فراوانی از جمله ارزیوابی عملکورد
در شر ایط اقلیمی نیمه خشک مدیترانهای ( ،)16شبیهسازی تغییورات
نیتروژن خاک ( )22و راهکارهوای بهینوآ آبوی ( )14اسوتفاده شوده و
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واسنجی ضرایب ژنتیکی مودل CERES-

اجرای این تحقیق تعیین و
 Maizeو ارزیابی اجرای آن در شبیهسازی رشد ،نمو و عملکورد دانوه
برخی از ارقام رایج ذرت تحت شورایط کواربرد مقوادیر مختلوف کوود
نیتروژن و همننین کاهش هزینههای تحقیقات کشاورزی و کمک به
تصمیرگیریهای مدیریت زراعی بود.

کارایی و توانمندی آن به اثبوات رسویده اسوت .ایون مودل همننوین
میتواند تحت شرایط تنشهای محیطی رشد و نمو گیاه ،تولیود مواده
خشک و عملکرد را شبیهسازی کند .وایت ( )24اثورات نوسوان درجوه
حورارت روی زمووان گوورده افشوانی و رسویدگی فیزیولوووژیکی ذرت را
توسط مدل  CERES-Maizeمورد ارزیابی قرار داد و نتیجوه گرفتنود
که این مدل دقت خوبی در شبیهسازی مراحل فنولوژیک داشت.
نیتروژن مهمترین عنصر مورد نیاز گیاه جهت دستیابی به عملکرد
مطلو است .اگرچه کمبود نیتوروژن در محویط اطوراف گیواه باعو
کاهش عملکرد میگردد با این حال مدیریت صوحیح ایون عنصور نوه
تنها منجر به کاهش مصرف کود و هزینههای تولید شده ،بلکه باعو
جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز میشود ( .)4چسانگا و همکاران
( )5نشان دادند مدل  CERES-Maizeتوانایی باالیی در شبیهسوازی
ویژگیهای رشد و نمو ذرت در شورایط کواربرد مقوادیر مختلوف کوود
نیتروژن داشوت .یانو و همکواران ( )27نیوز گوزارش کردنود مودل
 CERES-Maizeدقت بسیار باالیی در شبیهسازی پاسخ ارقوام ذرت
به کاربرد مقادیر متفاوت کود نیتروژن داشت .همننین گوزارش شوده
است مدل  CERES-Maizeدقت باالی در پیشبینی عملکورد دانوه
ذرت در شرایط کاربرد کوود نیتوروژن دارد ( .)22محققوین دیگور نیوز
توانایی مدل  CERES-Maizeرا در شبیهسوازی عملکورد دانوه ذرت
مطلو گزارش کردند ( 17 ،7و .)23
اطالعات آ و هوایی و خاک ،عملیات زراعی و ضرایب ژنتیکوی
از ورودیهای اصلی مدلهای بسته نرمافزاری  DSSATهسوتند .بوا
این وجود دقت شبیهسازی صورت گرفته بوه وسویله مودل CERES-
 Maizeبستگی به کیفیت دادههوای موورد اسوتفاده ،بوه خصوود در
قسمت متغیرهای گیاهی ،به عنوان ورودیهای مدل دارد که اگر ایون
متغیرها با توجه به مفهوم و تعریف آنها ،بوه دقوت از طریوق آزموایش
برآورد شوند ،دقت و صحت شبیهسازیها افزایش خواهد یافوت (.)15
در مدلهای بسته نرمافزاری  DSSATارقام مختلف گیاهوان زراعوی
دارای واکنشهای متفاوتی به تغییر در عوامل محیطی هستند کوه بور
اساس ضرایب ژنتیکی تنظیر میشود ( 9و  .)11بر این اساس هدف از

مواد و روشها
تشریح مدل

به منظور شبیهسوازی رشود و نموو ارقوام مختلوف ذرت از مودل
سیسووتر گیواهی ذرت ( )CSM-CERES-Maizeاز بسووته نوورمافووزار
 DSSATنسخه  4/6اسوتفاده شود ( 9و  .)11مودل  CERESبورای
شبیهسازی اثر رقر ،تراکر کاشت ،آ و هوا (اقلیر) ،رطوبوت خواک و
نیتروژن بر رشد ،نمو و عملکرد گیاهان زراعی مختلوف طراحوی شوده
است .ورودیهای این مدل شامل عملیات مدیریت زراعی ،اختالفوات
ارقووام ،نووو و ویژگوویهووای خوواک و اطالعووات آ و هوووایی اسووت.
ورودیهای مدیریت زراعی شامل تاریخ کاشوت ،توراکر بوتوه ،عموق
کاشووت ،فاصووله ردیووف کاشووت ،شوورایط اولیووه خوواک (رطوبووت و
حاصلخیزی) و جزئیات برداشت بود که در بخش  XBuildبسته نرم-
افزاری مدل  DSSATمعرفی گردید .اطالعات هواشناسی موورد نیواز
نیز شامل تشعشع خورشیدی روزانه ،دمای حداقل و حوداکرر روزانوه و
بارندگی روزانه برای شرایط آ و هووایی کرمانشواه بوود کوه توسوط
بخش  WeatherManبسته نرمافزاری مدل  DSSATدر قالب فایل
هواشناسی به عنوان ورودیهای مدل معرفی گردیود .عوالوهبور ایون
اطالعات خاکشناسی مورد نیاز شامل درصد رس ،شون و سویلت ،وزن
مخصود ظاهری ،اسیدیته خاک ،کل نیتوروژن قابول جو توسوط
گیاه ،درصد کربن آلی ،نقطه ظرفیت زراعی ،نقطوه پژمردگوی دائور و
میزان رطوبت اشباء خاک محل آزمایش بوود (جودول  )1کوه توسوط
بخووش  SBuildبسووته نوورمافووزاری موودل  DSSATدر قالووب فای ول
خاکشناسی به عنوان ورودیهای مدل معرفی گردید.

جدول  -1ويژگيهای فیزيکي و شیمیايي خاک محل آزمايش
Table 1- Soil physico-chemical properties of experimental field

رطوبت اشباع
Saturation
()m3 m-3

0.49
0.49
0.495

نقطه

نقطه

ظرفیت

پژمردگي دائم

زراعي
Field
Capacity

Permanent
Wilting
Point

0.325
0.325
0.355

0.205
0.205
0.225

وزن
مخصو
ص

اسديته
خاک

ظاهری

Ph

Balk
Density
1.4
1.5
1.6

7.4
7.4
7.4

نیتروژن

کربن آلي

عمق خاک
شن

سیلت

رس

Nitrogen
)(%

Organic
Carbon
)(%

()%

()%

()%

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

0.17
0.17
0.17

1.5
1.1
1.0

16.7
16.7
17.7

39.0
38.7
40.0

44.3
44.7
42.3

()%

()%

بافت خاک
Soil
Texture

Clay-Silt
Clay-Silt
Clay-Silt

(سانتي
متر)
Soil
Depth
)(cm
0-30
30-60
60-90

شبیهسازي اثر كود نیتروژن بر تولید ذرت

آزمایش مزرعه
مودل CERES-

به منظور استخراج ضرایب ژنتیکوی موورد نیواز
 Maizeو اعتبارسوونجی موودل آزمایشووی در سووال  1393در مزرعووه
تحقیقاتی پوردی کشواورزی و منوابع طبیعوی دانشوگاه رازی (طوول
جغرافیایی  47درجه  5/94دقیقه شرقی ،عرض جغرافیایی  34درجوه و
 19/52دقیقه شمالی و ارتفوا از سوطح دریوا  1320متور) اجورا شود.
آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلووکهوای
کامل تصادفی با چهار تکرار بود .تیمارهای آزمایش شامل پنج سوطح
کود نیتروژن (صفر 100 ،70 ،40 ،و  140درصد نیاز گیواهی ذرت بوه
عنصر نیتروژن که مقدار توصیه شده بر اساس آزمون خاک به ترتیوب
معادل صفر 350 ،238 ،138 ،و  483کیلوگرم اوره در هکتوار در نظور
گرفته شد) در قالب کرتهای اصلی و سوه رقور رایوج ذرت دیوررس
 ،SC-704متوسووط رس سوویمون و متوسووط رس  BC-678در قالووب
کرتهای فرعی بودند .در این بررسی آنالیز خواک قبول از کاشوت در
اعماق صفر تا  30 ،30تا  60و  60تا  90سانتیمتری خاک انجام شود
و تیمارهای کود نیتروژن بر اساس این آزمون لحاظ شد (جدول  .)1از
کود اوره ( 46درصد نیتروژن) در سوه نوبوت همزموان بوا کاشوت ،در
مرحله نموی چهار برگی و آغاز گلدهی استفاده شد.
عملیات آمادهسازی بستر ب ر شامل شخر عمیق ،دیسوک زنوی و
تسطیح خاک بود که در نیمه دوم اردیبهشت انجوام گردیود و کاشوت
ب ور ذرت به صورت خشکهکاری در اوایل خرداد ماه انجام شد .تراکر
کاشت برای هر یک از ارقام موورد بررسوی براسواس توراکر مطلوو
کاشت آن رقر انتخا شد که  7/5بوته در متر مربع بود .ب ور ذرت در
عمق  5تا  7سانتیمتر توسط دست کشت شد .هور کورت فرعوی نیوز
شامل  4ردیف کاشت به فاصله  75سانتیمتر و به طوول  5متور بوود.
آبیاری بالفاصله بعد از کاشت و بعود از آن هور  7روز یکبوار بصوورت
نشتی صورت گرفت .مبارزه با علفهرز توسط وجین دستی بر حسوب
نیاز انجام گرفت.
اندازهگيري وجمع آوري دادهها

اندازهگیریها شامل ثبت مراحل نموی بر حسب روز پ از سوبز
شدن و نمونوهبورداریهوای تخریبوی از بوتوههوای ذرت بوود .بورای
نمونهبرداریهای تخریبی از  2هفتوه پو از سوبز شودن توا مرحلوه
رسیدگی کامل ،نمونههای تصادفی (در هر کرت  3بوته بطوور کوامال
تصادفی) جهت اندازهگیری شاخص سطح بورگ و وزن خشوک گیواه
برداشت شد .برای اندازهگیری سطح برگ از دسوتگاه شواخص سوطح
برگسنج (مدل  )LA-3000Aاستفاده شد .جهوت انودازهگیوری وزن
خشک نیز ابتدا نمونهها در آون در دمای  70درجه سانتیگراد به مدت
زمان  72ساعت تا ثابت شودن وزن خشوک قورار داده شود و سوس
توسط ترازو وزن آنها تعیین شد .برای ثبت عملکرد نهایی ذرت نیز در
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انتهای دوره رشد ،یک متر مربع از هر کرت برداشوت شوده و سوس
وزن خشک کل و عملکرد دانه تفکیک ارقام اندازهگیری شد.
واسنجی مدل

به منظور واسنجی مدل  CERES-Maizeالزم است که ضرایب
ژنتیکی ارقام مورد ارزیابی در محل آزمایش تحت شرایط مطلو رشد
(عدم وجود تنشهای زیستی و غیر زیستی) تعیین شوند ( .)13ضرایب
ژنتیکی رشد و نمو گیاه را در شرایط آ و هوایی متفاوت تحت توأثیر
خود قرار میدهند ( .)11ضرایب ژنتیکی موورد نیواز مودل CERES-
 Maizeشامل  ،P1فاصله بین ظهور گیاهنه تا پایان مرحله جوانی بر
اساس درجه روز رشد و صفر فیزیولوژیک  8درجوه سوانتیگوراد،P2 ،
میزان تأخیر در نمو ذرت در صورت عدم تأمین طول روز مطلو ،P5 ،
فاصله بین شرو گلدهی (ظهور ابریشر) تا رسیدگی فیزیولوژیک ذرت
بر اساس درجه روز رشد و صفر فیزیولوژیک  8درجوه سوانتیگوراد یوا
طول دوره پر شدن دانه ،G2 ،حداکرر تعداد دانه تولیود شوده در بوتوه،
 ،G3سرعت پر شدن دانه در مرحله پر شدن خطی دانه تحت شورایط
مطلو رشد و  ،PHINTفاصله زمانی بین ظهور نوک دو برگ متوالی
(فیلوکرون) است ( 9و  .)11برای تخمین ضورایب ژنتیکوی از بخوش
محاسبه ضرایب ژنتیکی ( )GenCalبسته نرمافزاری مودل DSSAT
استفاده شد .روش کار به این صورت بود که ابتدا واریته ( GF0301با
توجه به نزدیک بودن ویژگیهای رشد و نمو آن به واریتههوای موورد
ارزیووابی) از فایوول ضوورایب ژنتیکووی ( )MZCER045.CULبسووته
نرمافزاری مدل  DSSATبهعنوان پیش فرض انتخوا شود .برناموه
محاسبه ضرایب ژنتیکوی ،ضورایب را از طریوق اجورای متعودد مودل
 CERES-Maizeبراسوواس شوورایط آ و هوووایی و خاکشناسووی و
همننین مدیریت زراعوی تعریوف شوده در مودل ،بورای هور یوک از
واریتههای مورد ارزیابی بطور جداگانه تخمین میزند .در ایون مرحلوه
ضرایب ژنتیکی از طریق مقایسه نتایج شوبیهسوازیهوا بوا مشواهدات
مزرعه و انتخا حداقل اختالف بین آنهوا تعیوین و بطوور خودکوار در
فایل ضرایب ژنتیکی مدل جایگزین مویشوود .اطالعوات الزم بورای
محاسبه ضرایب ژنتیکی شوامل طوول دوره نمووی از سوبز شودن توا
گلدهی و طول دوره نموی از گلدهی تا رسویدگی فیزیولوژیوک ،رونود
تغییرات شاخص سوطح بورگ ،حوداکرر شواخص سوطح بورگ ،رونود
تغییرات عملکرد ماده خشک کل و روند تعییورات عملکورد دانوه ذرت
بود که از تیمار  350کیلووگرم نیتوروژن در هکتوار (شورایط مطلوو )
استخراج شد.
اعتبارسنجی مدل

اطالعات مراحل نمو فنولوژیک ،روند شاخص سطح بورگ ،رونود
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عملکرد ماده خشک کل ،رونود عملکورد دانوه و عملکورد دانوه ارقوام
مختلف ذرت که از سایر تیمارهای آزمایش کوه بوه منظوور اسوتخراج
پارامترها و واسنجی مدل از آنها استفاده نشده بود ،استخراج گردیود و
برای تعیین اعتبار مدل  CERES-Maizeاستفاده شد .شواخصهوای
ارزیابی مورد استفاده در این بررسی نیز شامل برازش رگرسیون خطی
بین دادههای مشاهده شده و شبیهسازی شده و مقایسوه آن بوا شویب
خط  ،1:1ج ر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEج ر میانگین مربعوات
خطا نرمال شده ( )nRMSEو شاخص توافق ویلموت ( )dبوود کوه از
طریق روابط ( 1تا  )3محاسبه شد (:)28

ضرایب ژنتيکی ذرت

مدل  CERES-Maizeدارای شش ضریب ژنتیکی است که رشد
و نمو ذرت را تشریح میکند (جدول  .)2در این بررسی ضریب  P1که
نشان دهنده فاصله بین ظهور گیاهنه تا پایان مرحله جوانی بر اساس
درجه روز رشد و صفر فیزیولوژیک  8درجه سانتیگراد است ،برای رقر
 275 ،SC-704درجه روز رشد و برای ارقام  BC-678و سیمون286 ،
درجه روز رشد بدست آمد .مقدار ضریب  P2که بیانگر میزان تأخیر در
نمو ذرت در صورت عدم تأمین طول روز مطلوو اسوت ،بورای رقور
 1/80 ،SC-704در هوور سوواعت و بوورای ارقووام  BC-678و سوویمون،
 0/576در هر ساعت محاسبه شد .ضریب  P5که فاصوله بوین شورو
گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک ذرت بر اساس درجه روز رشد و صوفر
فیزیولوژیک  8درجه سانتیگراد یا طول دوره پر شودن دانوه را نشوان
میدهود ،بورای رقور  910 ،SC-704درجوه روز رشود و بورای ارقوام
 BC-678و سیمون 950 ،درجه روز رشد بود .همننین مقدار ضوریب
 G2که نشان دهنده حداکرر تعداد دانه تولید شده در بوته است بورای
ارقام  SC-704و  750،BC-678دانه در بوتوه و بورای رقور سویمون،
 850دانه در بوته بدست آمد .مقدار ضریب  G3که سرعت پور شودن
دانه در مرحله پر شدن خطی دانه تحت شرایط مطلو رشد را نشوان
میدهد ،برای ارقام  BC-678 ،SC-704و سویمون بوه ترتیوب،7/5 ،
 7/0و  7/9میلیگرم در روز محاسبه شد .همننوین ضوریب PHINT
(فاصله زمانی بین ظهور نوک دو برگ متوالی) بورای رقور ،SC-704
 51/97درجه روز رشد در هر ظهوور بورگ و بورای ارقوام  BC-678و
سیمون 51/70 ،درجه روز رشد در هر ظهوور بورگ بوود .هوگینبووم و
همکاران ( )9نیز دامنه ضرایب ژنتیکوی ارقوام مختلوف ذرت را بورای
ضرایب  G3 ،G2 ،P5 ،P2 ،P1و  PHINTبه ترتیوب 200 ،توا 300
درجه روز رشد 0/8 ،در هر ساعت 700 ،تا  1000درجه روز رشد600 ،
تا  1000دانه در بوته 6 ،تا  10میلیگرم در روز و  30تا  60درجوه روز
گزارش کردند.

()1
()2
()3
در این معادالت  ،Siمقادیر شبیهسازی شده ،Oi ،مقوادیر مشواهده
شده ،n ،تعداد مقادیر مشاهده شده و شبیهسازی شوده و ،Ōمیوانگین
مقادیر مشاهده شده است .ج ر میانگین مربعوات خطوا نشوان دهنوده
میانگین اختالف بین مقادیر مشاهده شده و شوبیهسوازی شوده اسوت
( .)25ج ر میانگین مربعات خطای نرمال شده نشان دهنده نیز درصود
نسبی میانگین اختالف بین مقادیر مشاهده شده و شبیهسازی شوده را
نشان میدهد که مقادیر صفر تا  10 ،10تا  20 ،20توا  30درصود بوه
ترتیب بیانگر دقت عالی ،خو و متوسط شبیهسازیها است و مقوادیر
باالتر از  30درصد نیز نشان دهنده عدم دقت شبیهسوازیهوای مودل
است ( .)27مقادیر شاخص آماری توافق ویلموت بوین صوفر توا یوک
است که مقادیر  ،d ≤0/9بیانگر توافق عوالی ،0/9 >d≥ 0/8 ،بیوانگر
توافق خو  ،0/8 >d≥ 0/7 ،بیانگر توافق متوسط و  ،d> 0/7بیوانگر
توافق ضعیف بین مقادیر مشاهده شده و شبیهسازی شده است (.)12

نتايج و بحث
جدول  -2ضرايب ژنتیکي تخمین زده شده توسط بخش محاسبه ضرايب ژنتیکي ( )GenCalبسته نرمافزاری مدل  DSSATبرای هر يک از ارقام
ذرت
Table 2- Estimated genetic coefficients using DSSAT GenCal for each maize cultivar

ارقام ذرت
ضرايب ژنتیکي

CultivarsMaize

سیمون

BC-678

Simon
286.0
0.576
950.0
850.0
7.90
51.70

BC-678
286.0
0.576
950.0
750.0
7.00
51.70

SC SC-704-704
275.0
1.800
910.0
750.0
7.50
51.97

پیش فرض

Genetic coefficients

)Default (GF0301
250.0
0.500
730.0
840.0
8.19
38.90

)P1 (degree days
)P2 (days
)P5 (degree days
G2
)G3 (mg day-1
)PHINT (degree days

شبیهسازي اثر كود نیتروژن بر تولید ذرت
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 ،SC-704یک روز و برای ارقام  BC-678و سویمون ،صوفر روز بوود
(جدول  .)3ج ر میانگین مربعوات خطوا نرموال شوده ( )nRMSEنیوز
برای مرحله نموی سبز شدن تا گلدهی رقر  1/37 ،SC-704درصود و
برای ارقام  BC-678و سیمون ،صفر بود.

واسنجی مدل

نتایج واسنجی مدل  CERES-Maizeبرای مراحل نمووی ارقوام
مختلف ذرت در جدول  3نشان داده شده است .مقودار جو ر میوانگین
مربعات خطا برای مرحله نمووی سوبز شودن توا گلودهی بورای رقور

جدول  -3مقايسه آماری بین مقادير شبیهسازی شده و اندازهگیری شده روز تا گلدهي ،روز تا رسیدگي فیزيولوژيک ،شاخص سطح برگ ،وزن
خشک کل و عملکرد دانه ارقام ذرت برای واسنجي مدل CERES-Maize
Table 3- Statistical comparison between observed and simulated values for days to anthesis, days to maturity, Leaf area
index,total dryweight and grain yield of maize cultivars for CERES-Maize model calibration

جذر میانگین مربعات خطا نرمال شده
Normalized Root Mean Square Error
)(nRMSE
سیمون
SCSC--704
BC-678
Simon
704
BC-678
1.37
0.00
0.00

جذر میانگین مربعات خطا
)Root Mean Square Error (RMSE

سیمون

BC-678

SCSC--704

Simon
0

BC-678
0

704
1

ارقام ذرتMaize Cultivars
روز تا گلدهیAnthesis day

0.85

0.85

1.59

1

1

2

روز تا رسیدیگی فیزیولوژیکMaturity day

15.12

22.04

18.95

0.42

0.58

0.56

شاخص سطح برگLeaf area index

6.43

5.98

5.94

546.65

513.80

518.22

5.29

2.77

7.05

260.42

111.39

362.80

مقدار ج ر میانگین مربعات خطا برای مرحله نموی سبز شودن توا
رسوویدگی فیزیولوژیووک بوورای رقوور  2 ،SC-704روز و بوورای ارقووام
 BC-678و سیمون ،یک روز بود .همننین ج ر میانگین مربعات خطا
نرمال شده ( )nRMSEنیز برای مرحله نموی سبز شدن توا رسویدگی
فیزیولوژیووک رقوور  1/6 ،SC-704درصوود و بوورای ارقووام  BC-678و
سیمون 0/8 ،درصد بود (جدول  .)3نتایج این بررسی همننوین نشوان
داد که میزان ج ر میانگین مربعات خطای شاخص سطح بورگ بورای
ارقام  BC-678 ،SC-704و سویمون بوه ترتیوب 0/5 ،0/6،و  ،0/4در
مقایسه بوا میوانگین بوه ترتیوب 2/6 ،2/9 ،و  2/7انودازهگیوری شوده
شاخص سطح برگ بود (جودول  .)3همننوین میوزان جو ر میوانگین
مربعات خطا نرمال شده ( )nRMSEنیز برایشاخص سطح برگ ارقوام
 BC-678 ،SC-704و سیمون به ترتیب 21/8 ،25/5 ،و  16/3درصود
میانگین مشاهدهها بود (جدول  .)3میزان ج ر میانگین مربعات خطای
وزن خشک کل برای ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون به ترتیوب،
 513/8 ،518/2و  546/6کیلوگرم در هکتوار در مقایسوه بوا میوانگین
اندازهگیری شده به ترتیب 8596/1 ،8730/0 ،و  8495/4کیلووگرم در
هکتار بود (جدول  .)3همننین میزان ج ر میانگین مربعات خطا نرمال
شده ( )nRMSEنیز برای وزن خشک کل ارقوام BC-678 ،SC-704
و سیمون به ترتیب 5/9 ،5/9 ،و  6/4درصد میانگین مشواهدههوا بوود
(جدول  .)3نتایج نشان داد که میزان جو ر میوانگین مربعوات خطوای
عملکرد دانه برای ارقوام  BC-678 ،SC-704و سویمون بوه ترتیوب،
 111/4 ،362/8و  260/4کیلوگرم در هکتوار در مقایسوه بوا میوانگین

وزن خشک کلTotal dry weight (kg ha-
1
)
عملکرد دانه)Grain weight (kg ha-1

اندازهگیری شده به ترتیب 4019/7 ،5145/5 ،و  4926/0کیلووگرم در
هکتار بود (جدول  .)3میزان ج ر میانگین مربعوات خطوا نرموال شوده
( )nRMSEنیووز بوورای عملکوورد دانووه ارقووام  BC-678 ،SC-704و
سیمون به ترتیب 2/8 ،7/1،و  5/3درصود میوانگین مشواهدههوا بوود
(جدول .)3
همانگونه که نتایج واسنجی ضرایب ژنتیکی محاسبه شوده بورای
ویژگیهای شبیهسازی شده مورد نظر و مقایسه آنها با نتایج دادههای
اندازهگیری شده بورای تیموار  350کیلووگرم اوره در هکتوار (شورایط
مطلو نیاز غ ایی ذرت به کود نیتروژن) نشوان داد ،مودل CERES-
 Maizeتوانست با حداقل اختالف ،ویژگیهای رشود و نموو را بورای
ارقام ذرت پیشبینی کند که این مطلب بیانگر دقوت بواالی ضورایب
ژنتیکی محاسبه شده برای ارقام مورد بررسی بوود .همننوین مقایسوه
مقادیر ج ر میانگین مربعات خطا ،ج ر میانگین مربعوات خطوا نرموال
شده و  r2در این تحقیق با نتایج سایر تحقیقوات نشوان دهنوده دقوت
بسیار باالی ضرایب ژنتیکوی محاسوبه شوده توسوط بخوش محاسوبه
ضرایب ژنتیکی ( )GenCalبسته نرمافزاری مدل  DSSATبوود (،18
 22و .)23
اعتبارسنجی مدل
مراحل نموي

هر در شرایط مزرعه و هور در شورایط شوبیهسوازیهوا تغییورات
نیتروژن خاک اثری بر طول دوره نمو فنولوژیک ارقام ذرت نداشت .با
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فیزیولوژیک اندازهگیری شده و شوبیهسوازی شوده رقور  SC-704بوه
ترتیب 126 ،و  128روز بود .نتایج حاصل از ارزیوابی مودل CERES-
 Maizeدر شبیهسازی مراحل نمو فنولوژیک رقر  SC-704نشوان داد
که مقدار ج ر میانگین مربعات خطا برای مرحله نموی سبز شودن توا
گلدهی و سبزشدن تا رسیدگی فیزیولوژیوک بوه ترتیوب 1 ،و  2روز و
ج ر میانگین مربعات خطا نرمال شده ( )nRMSEنیز به ترتیوب1/4 ،
و  1/6درصد بود (جدول .)4

این وجود ارقام ذرت از نظور مراحول فنولوژیوک بوا یکودیگر تفواوت
داشتند .در شرایط مزرعه زمان رسیدن از مرحله سبز شدن تا گلدهی و
از گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک رقر  SC-704بوه ترتیوب 73،و 53
روز بود ،در حالیکه نتایج شبیهسازیها طول مرحله نموی سبز شودن
تا گلدهی و گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک را به ترتیب  74و  54روز
نشان داد .اختالف بین دادههای شبیهسازی شده و اندازهگیوری شوده
برای مراحل نمووی سوبز شودن توا گلودهی و گلودهی توا رسویدگی
فیزیولوژیک ،یک روز بود .همننین طول دوره سبز شدن تا رسویدگی

جدول  -4مقايسه آماری بین مقادير شبیهسازی شده و اندازهگیری شده روز تا گلدهي ،روز تا رسیدگي فیزيولوژيک ،شاخص سطح برگ ،وزن خشک
کل و عملکرد دانه ارقام ذرت برای ارزيابي مدل CERES-Maize
Table 4- Statistical comparison between observed and simulated values for days to anthesis, days to maturity, leaf area index,
total dry weight and grain yield of maize cultivars for CERES-Maize model validation

جذر میانگین مربعات خطا نرمال
ضريب توافق ()d
)Index of agreement (d

جذر میانگین مربعات خطا

شده
Normalized Root Mean
)Square Error (nRMSE
SC -704 BC-678
سیمون
Simon
SC-704
BC-678

Root Mean Square Error
)(RMSE

سیمون

BC-678

SC -704

ارقام ذرت

سیمون

BC-678

SC -704

Simon

BC-678

SC-704

Maize Cultivars

Simon

BC-678

SC-704

0.00

1.37

0

0

1

1.00

1.00

0.99

0.00

1.59

1

1

2

0.99

0.99

0.99

0.85

0.85

0.36

0.46

0.56

0.98

0.96

0.94

16.32

21.84

25.49

569.57

440.05

0.95

0.94

0.95

5.82

8.18

6.25

419.75

345.19

163.68

0.94

0.93

0.98

8.11

11.36

4.30

314.36

روز تا
گلدهیAnthesis day

روز تا رسیدیگی
فیزیولوژیک Maturity
day

شاخص سطح
برگ Leaf area
index
وزن خشک کل Total
dry weight (kg ha1
)

عملکرد دانه

همننین ضریب توافق ( )dبورای مرحلوه نمووی سوبز شودن توا
گلدهی و سبزشدن تا رسیدگی فیزیولوژیوک  0/99بوود کوه حواکی از
دقت بسیار باالی مدل  CERES-Maizeدر شبیهسازی مراحول نموو
فنولوژیک ذرت رقر  SC-704داشت (جودول  .)4نتوایج ایون مطالعوه
همننین نشان داد که مرحلوه سوبز شودن توا گلودهی و گلودهی توا
رسیدگی فیزیولوژیک اندازهگیری شده برای ارقام  BC-678و سیمون
به ترتیب 65 ،و  53روز بود .طول مرحله نموی شبیهسازی شده سوبز
شدن تا گلدهی و گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک نیز به ترتیوب  65و
 54روز بود .اختالف بین دادههای شبیهسازی شده و اندازهگیری شده
برای طوول مراحول سوبز شودن توا گلودهی و گلودهی توا رسویدگی
فیزیولوژیک به ترتیب صفر و یک روز بود .طول دوره سوبز شودن توا
رسیدگی فیزیولوژیک اندازه گیوری شوده و شوبیهسوازی شوده ارقوام

Grain weight
)(kg ha-1

 BC-678و سیمون نیز به ترتیب 118 ،و  119روز بوود .مقودار جو ر
میانگین مربعات خطا برای مرحله نموی سبز شدن تا گلودهی و سوبز
شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک ارقام  BC-678و سویمون بوه ترتیوب،
صفر و یک روز و ج ر میانگین مربعات خطا نرموال شوده ()nRMSE
نیز به ترتیب ،صفر و 0/8درصد بود (جدول  .)4همننین ضریب توافق
( )dبرای مرحله نموی سبز شدن تا گلدهی و سبز شدن توا رسویدگی
فیزیولوژیک نیز به ترتیب 1 ،و  0/99بوود کوه حواکی از دقوت بسویار
باالی مدل  CERES-Maizeدر شبیهسازی مراحول نموو فنولوژیوک
ذرت ارقام  BC-678و سیمون داشت (جدول  .)4در مودلهوای رشود
گیاهان زراعی دقت شبیهسازی مراحل نمو فنولوژیک گیواه از اهمیوت
بسزایی برخوردار است زیرا تمام فرآیندهای تولیود موواد فتوسونتزی و
تخصیص آنها بین اندامهای ریشه ،ساقه ،برگ و دانه و همننین سایر

شبیهسازي اثر كود نیتروژن بر تولید ذرت

فرآیندهای رشدی گیاه تابعی از مراحل نموی است .یان و همکواران
( )26مقدار ج ر میانگین مربعات خطای طول دور نموی سبز شدن توا
گلدهی و سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک شبیهسوازی شوده ارقوام
ذرت توسط مدل  CERES-Maizeدر کارولینای شمالی را به ترتیوب
از  1/1تا  3/5روز و  1/3تا  3/5روز گوزارش کردنود .وایوت ( )24نیوز
نشان داد که مدل  CERES-Maizeدقت خوبی بورای شوبیهسوازی
مراحل نمو فنولوژیک داشت .بنایان و همکاران ( )3شبیهسازی مراحل
فنولوژیکی گندم زمستانه امریکا را با مودل  CERES-Wheatانجوام
دادند و به ج ر میانگین مربعات خطا  7روز برای تاریخ گرده افشانی و
 10روز برای رسیدگی برداشت دست یافتند.
شاخص سطح برگ
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صرفنظر از تیمارهای کود نیتروژن ،شاخص سطح برگ ارقام مختلف
ذرت تا حدود  30روز پ از سبز شدن از رشد کمی برخوردار بود اموا
از این مرحله به بعد هموراه بوا افوزایش درجوه حورارت روزانوه ،رشود
شاخص سطح برگ به تدریج افزایش یافت و در حدود  60روز پ از
سبز شدن (مرحله ظهور گل تاجی) به حداکرر میزان خود رسید (شکل
 .)1شاخص سطح برگ بعد از مرحله گلدهی به علت پیوری و ریوزش
برگها به تدریج کاهش یافت و در نهایت برای رقر  SC-704و ارقام
 BC-678و سیمون به ترتیب در  128و  119روز پ از سبز شدن به
انتهای رشد خود رسید (شکل  .)1مقایسه نتایج مزرعه نیوز نشوان داد
که شاخص سطح برگ ارقام مختلف ذرت به جوز در مراحول انتهوایی
رشد گیاه ،روند تقریباً مشابهی نسبت به دادههوای شوبیهسوازی شوده
داشت (شکل .)1

نتایج شبیهسازیهوا نشوان داد کوه بوا پیشورفت مراحول نمووی،
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شکل  -1اثر کاربرد کود نیتروژن بر شاخص سطح برگ اندازهگیری شده (نقاط) و شبیهسازی شده (خطوط) ارقام ذرت
Figure 1- Effect of nitrogen fertilizer application on measured (points) and simulated (lines) of maize cultivars leaf
area index

الزم به ذکر است کوه هور در شورایط مزرعوه و هور در شورایط
شبیهسازیها ،روز تا رسیدن به حداکرر شاخص سطح برگ ارقام ذرت
تحت تأثیر نیتروژن قرار گرفت ،به گونهای که با افزایش میزان کاربرد
کود اوره حداکرر شاخص سطح برگ دیرتور حوادگ گردیود .همننوین
نتایج شبیهسازیها نشان داد که با افوزایش میوزان کواربرد نیتوروژن،
حداکرر میزان شاخص سطح برگ ارقام ذرت در تیمارهوای 238 ،138
و  483کیلوگرم اوره در هکتار نسبت به شرایط عدم مصرف کوود بوه
تدریج افزایش یافت کوه بوا دادههوای انودازهگیوری شوده در مزرعوه
همخوانی زیادی داشت .به نظر مویرسود نیتوروژن از طریوق اثور بور

افزایش و سرعت تقسیر و بزرگ شدن سولولهوای بورگ منجور بوه
افزایش شاخص سطح برگ ذرت شد .عالوهبور ایون ،افوزایش میوزان
کاربرد نیتروژن میتواند از طریق تغییر زاویه برگها نسبت بوه سواقه،
دوام سطح برگ و تولید برگهای بزرگتر باع بهبود شواخص سوطح
برگ شود.
میزان ج ر میانگین مربعات خطای ( )RMSEشاخص سطح برگ
ارقام  BC-678 ،SC-704و سویمون بوه ترتیوب0/6 ،0/6 ،و  ،0/4در
مقایسه با میانگین به ترتیب 2/1 ،2/2 ،و  2/2مشاهدهها بوود (جودول
 .)4همننین میزان ج ر میانگین مربعات خطا نرمال شده ()nRMSE
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2
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 .)4عالوهبر این ،نتایج برازش رگرسیون خطی بین دادههای مشواهده
شده و شبیهسازی شده و مقایسه آن با شیب خط  1:1نیز نشان داد که
در تیمارهای مورد بررسوی از نظور آمواری تفواوت معنویداری وجوود
نداشت و مدل  CERES-Maizeقادر بوود توا بویش از  92درصود از
تغییرات شاخص سطح برگ مشاهده شده را پیشبینی کند (شکل .)2

نیز برای ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون به ترتیوب21/8 ،25/5 ،
و  16/3درصد میانگین مشاهدهها بود (جودول  .)3ضوریب توافوق ()d
برای شاخص سوطح بورگ ارقوام  BC-678 ،SC-704و سویمون بوه
ترتیووب 0/96 ،0/94 ،و  0/98بووود کووه حوواکی از دقووت بوواالی موودل
 CERES-Maizeدر شبیهسازی شاخص سطح برگ داشوت (جودول
6
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شکل  -2آنالیز رگرسیون بین مقادير شبیهسازی شده و اندازهگیری شده شاخص سطح برگ ارقام مختلف ذرت در تیمارهای کاربرد کود
نیتروژن برای ارزيابي مدل
Figure 2- The regression analysis between the simulated and the measured maize cultivars leaf area index in nitrogen
fertilizer application treatments for model validation

همانطور که نتایج ارزیابی مدل  CERES-Maizeدر شبیهسوازی
شاخص سطح برگ ارقام ذرت تحت شرایط تیمارهای نیتروژن نشوان
داد ،مدل در اکرر تیمارهای مورد بررسی میزان شاخص سطح بورگ را
در مراحول بعود از گلودهی توا رسویدگی فیزیولوژیوک گیواه بیشووتر از
دادههای مزرعه تخمین زد (شکل  )1که این موضوو باعو افوزایش
مقادیر ج ر میانگین خطای نرمال شده به ویژه برای ارقوام ،SC-704
 BC-678و در نتیجه کاهش نسبی دقت پیشبینیها گردید .اما بطور
کلی برآیند نتایج شاخصهای ارزیابی نشان داد کوه مودل CERES-
 Maizeاز دقت نسبتاً خوبی برای پیشبینی تغییورات شواخص سوطح
بوورگ ارقووام ذرت در شوورایط کوواربرد مقووادیر مختلووف کووود نیتووروژن
برخوردار بود .چیسانگا و همکاران ( )5مقوادیر جو ر میوانگین خطوا و
ضریب توافق ( )dدر شبیهسازی شاخص سطح بورگ ذرت در شورایط
کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن توسط مودل  CERES-Maizeرا
به ترتیب 1/34 ،و  0/54نشان دادند .نونا و همکاران ( )16نیز گزارش
کردند مدل  Maize CERES-از دقت پایینی در شبیهسازی شواخص
سطح برگ ذرت برخودار بود .نامبردگان مقادیر ج ر میوانگین خطوای
نرمال شده را از  26/14تا  40/57درصد گزارش کردند.

عملکرد وزن خشک کل

در ابتدای دوره رشد وزن خشک کل شبیهسازی شده ارقوام ذرت
صرفنظر از کاربرد کود نیتروژن به علت کوچک بودن بوتهها تا حدود
 40روز پ از سبز شدن از روند رشد کندی برخوردار بود اموا پو از
آن به سرعت افزایش یافت و در انتهای دوره رشود گیواه بوه حوداکرر
میزان خود رسید (شکل  .)3در شرایط مزرعه نیز وزن خشوک کول از
روند مشابهی نسبت به شبیهسازیهوا برخووردار بوود .هور در شورایط
شبیهسازی و هر در شرایط مزرعه با افزایش میزان کاربرد کود اوره از
صفر به  238 ،138و  483کیلوگرم در هکتار ،وزن خشوک کول ذرت
نیز به تدریج افزایش یافت .بیشترین وزن خشک اندازهگیوری شوده و
شبیهسازی شده در تیمار کاربرد  483کیلوگرم اروه در هکتوار بدسوت
آمد که به ترتیب برای رقر  18920 ،SC-704و  19662کیلووگرم در
هکتار ،رقور  18470 ،BC-678و  18609کیلووگرم در هکتوار و رقور
سیمون 19750 ،و  20237کیلوگرم در هکتار بود (شکل .)3

شبیهسازي اثر كود نیتروژن بر تولید ذرت
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 اثر کاربرد کود نیتروژن بر وزن خشک کل اندازهگیری شده (نقاط) و شبیهسازی شده (خطوط) ارقام ذرت-3 شکل
Figure 3- Effect of nitrogen fertilizer application on measured (points) and simulated (lines) of maize cultivars total dry
weight
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 عدم دسترسوی بوه نیتوروژن.می تواند تعیین کننده عملکرد گیاه باشد
 به دلیل رشد کمتر اندام هوایی منجر به،کافی در مراحل حساس رشد
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 افوزایش مصورف،برگها و تبدیل آنها به ترکیبات فتوسونتزی اسوت
 دوام سوطح بورگ و،نیتروژن باع افزایش سرعت گسترش برگهوا
افزایش میزان ج تشعشع شد که در نهایت منجر به افزایش تولیود
.)8( ماده خشک کل گردید

0

5000 10000 15000 20000 25000

شدهDry
گیری
(اندازهkg/ha)
خشک کل
وزن
Total
weight
measured

0

5000 10000 15000 20000 25000
Total Dry weight (kg/ha) measured

Measured Total Dry Weight (kgha-1)

 آنالیز رگرسیون بین مقادير شبیهسازی شده و اندازهگیری شده وزن خشک کل ارقام مختلف ذرت در تیمارهای کاربرد کود نیتروژن-4 شکل
برای ارزيابي مدل
Figure 4- The regression analysis between the simulated and the measured maize cultivars total dry weight in nitrogen
fertilizer application treatments for model validation
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کیلوگرم در هکتار 0/93 ،تا  0/97و  0/86تا  0/99گزارش شده اسوت
( .)18فرید و همکاران ( )7نیز میزان ج ر میانگین مربعات خطای وزن
خشک کل شبیهسازی شده گندم تحت شرایط کاربرد مقادیر مختلوف
کود نیتروژن توسط مودل  CERES-Wheatرا  347/81توا 873/65
کیلوگرم در هکتار گزارش کرد .در تحقیقی دیگر ج ر میانگین مربعات
خطا و ج ر میانگین مربعوات خطوای نرموال شوده وزن خشوک کول
شبیهسازی شده برنج تحت شرایط کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن
توسط مدل  CERES-Riceبه ترتیب  862کیلووگرم در هکتوار و 10
درصد گزارش شده است (.)2

در تمام تیمارهای مورد بررسی نتایج حاصل از شبیهسوازیهوا در
مقایسه با دادههای مشاهده شده اختالف بسیار ناچیزی داشت ،بطوری
که میزان ج ر میانگین مربعوات خطوای ( )RMSEوزن خشوک کول
بوورای ارقووام  BC-678 ،SC-704و سوویمون بووه ترتیووب،440/05 ،
 569/57و  ،419/75در مقایسووه بووا میووانگین بووه ترتیووب،7041/97 ،
 6964/21و  7213/11کیلوگرم در هکتار مشاهدهها بوود (جودول .)4
میزان ج ر میانگین مربعات خطا نرموال شوده ( )nRMSEنیوز بورای
ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون بوه ترتیوب 8/18 ،6/25 ،و 5/82
درصد میانگین مشاهدهها بود (جدول  .)4همننین ضریب توافوق ()d
برای وزن خشک کل ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون به ترتیوب،
 0/94 ،0/95و  0/95بووود کووه حوواکی از دقووت بسوویار بوواالی موودل
 CERES-Maizeدر شووبیهسووازی وزن خشووک کوول در تیمارهووای
مختلف داشت (جدول  .)3همننین نتایج برازش رگرسیون خطی بوین
دادههای مشاهده شده و شبیهسازی شده و مقایسه آن بوا شویب خوط
 1:1نیز نشان داد که در تیمارهای مورد بررسی از نظر آمواری تفواوت
معنیداری وجود نداشت و مدل  CERES-Maizeتوانست تا بویش از
 99درصد از تغییرات وزن خشک کل مشاهده شده را پیشبینی کورده
و دقت بسیار باالیی برای پیشبینی وزن خشوک کول ارقوام ذرت در
شرایط کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن داشت (شکل .)4
در مطالعات دیگر میزان ج ر میانگین مربعات خطا ،ضریب توافق
( )dو  r2بوورای شووبیهسووازی وزن خشووک کوول ذرت علوفووهای رقوور
 SC-704توسووط موودل  CERES-Maizeبووه ترتیووب از  9تووا 1383

عمکرد دانه

نتایج شبیهسازیها نشان داد که از شرو مرحله گلدهی ذرت (بوه
ترتیب حدود  74و  65روز پ از سبز شودن بورای رقور  SC-704و
ارقام  BC-678و سیمون) ،عملکرد دانه صرفنظور از میوزان کواربرد
کود نیتروژن به سرعت افزایش یافت و در انتهای دوره رشود (مرحلوه
رسیدگی فیزیولوژیک) به حوداکرر میوزان خوود رسوید (شوکل  .)5بوا
افووزایش میووزان کوواربرد کووود اوره در تیمارهووای  238 ،138و 483
کیلوگرم در هکتار نسبت به شرایط عدم مصورف کوود ،عملکورد دانوه
ارقام مختلف ذرت نیز به تدریج بهبود یافت که با نتوایج انودازهگیوری
شده در مزرعه همخوانی باالی داشت (شکل .)5
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شکل  -5اثر کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه اندازهگیری شده (نقاط) و شبیهسازی شده (خطوط) ارقام ذرت
Figure 5- Effect of nitrogen fertilizer application on measured (points) and simulated (lines) of maize cultivars
grain yield
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بیشترین عملکرد دانه اندازهگیری شده و شبیهسازی شده در تیمار
کاربرد  483کیلوگرم اروه در هکتار بدست آمد که به ترتیب برای رقر
 8102 ،SC-704و  7872کیلوگرم در هکتار ،رقر  7250 ،BC-678و
 7875کیلوگرم در هکتار و رقر سیمون 10407 ،و  9925کیلووگرم در
هکتار بود (شکل  .)5به نظر میرسد مصرف نیتروژن از طریق بهبوود
ویژگیهایی نظیر شاخص سطح برگ ،ج تشعشوع و سورعت رشود
محصول باع افزایش میزان تجموع مواده خشوک کول و همننوین
تخصیص مواد فتوسنتزی بیشتر به سمت اندامهای ذخیرهای گیاه شد
که این موضو سبب بهبود عملکرد دانه ذرت شد ( .)1رقر سیمون در
شرایط شبیهسازی و مزرعه نسبت به دو رقور دیگور از عملکورد دانوه
بیشتری برخوردار بود که امکان دارد بهعلوت مقاوموت بوه خوابیودگی
بوته ،تحمل نسبتاً مناسب به تنشهوای محیطوی بوه ویوژه شووری و
خشکی انتهای فصل ،مقاوم به بیماری سیاهک و سوازگاری بهتور بوا
شرایط آ و هوایی استان کرمانشاه باشد (.)6
نتایج این بررسی همننین نشوان داد کوه بوین نتوایج حاصول از
شبیهسازیها و دادههای مشاهده شده عملکورد دانوه اخوتالف بسویار
ناچیزی وجود داشت ،بطوریکه میزان ج ر میوانگین مربعوات خطوای
( )RMSEعملکرد دانه برای ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون بوه
ترتیب 345/2 ،163/7 ،و  ،314/4در مقایسه با میوانگین بوه ترتیوب،

 3038/2 ،3809/2و  3875/4کیلوووگرم در هکتووار مشوواهدههووا بووود
(جدول  .)3میزان ج ر میانگین مربعات خطا نرموال شوده ()nRMSE
نیز برای ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون به ترتیب 11/4 ،4/3 ،و
 8/1درصد میانگین مشاهدهها بود (جدول  .)4ضریب توافق ( )dبورای
عملکرد دانه ارقام  BC-678 ،SC-704و سیمون نیزبه ترتیب،0/98 ،
 0/93و  0/94بووود کووه نشووان دهنووده توانووایی بسوویار بوواالی موودل
 CERES-Maizeدر شبیهسازی عملکرد دانه در تیمارهوای مختلوف
داشت (جدول  .)4همننین نتایج برازش رگرسیون خطی بین دادههای
مشاهده شده و شبیهسازی شده و مقایسه آن بوا شویب خوط  1:1نیوز
نشووان داد کووه در تیمارهووای مووورد بررسووی از نظوور آموواری تفوواوت
معنیداری وجود نداشت و مدل  CERES-Maizeتوانست تا بویش از
 99درصد از تغییرات عملکرد دانه مشاهده شده را پیشبینوی کورده و
توانایی باالیی برای پیشبینوی عملکورد دانوه ارقوام ذرت در شورایط
کاربرد مقادیر مختلف کوود نیتوروژن داشوت (شوکل  .)6میوزان جو ر
میانگین مربعات خطای نرمال شده و ضریب توافق ( )dبورای پویش-
بینی عملکرد دانه ذرت توسط مدل  CERES-Maizeبه ترتیوب19 ،
درصد و  0/91گزارش شده است ( .)22محققین دیگر نیز مقودار جو ر
میانگین مربعات خطا را در شبیهسازی عملکرد دانه ذرت بهوسیله مدل
 CERES-Maizeرا از  7/3تا  21/4درصد نشان دادند ( 17 ،7و .)23
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شکل  -6آنالیز رگرسیون بین مقادير شبیهسازی شده و اندازهگیری شده عملکرد دانه ارقام مختلف ذرت در تیمارهای کاربرد کود نیتروژن
برای ارزيابي مدل
Figure 6- The regression analysis between the simulated and the measured maize cultivars grain yield in nitrogen
fertilizer application treatments for model validation

نتیجهگیری کلي
نتایج این بررسی نشان داد که بخش محاسوبه ضورایب ژنتیکوی
بسته نرمافوزاری  DSSATنسوخه  4/6بوه خووبی توانسوت ضورایب

ژنتیکی مورد نظر برای ارقام موورد مطالعوه را تحوت شورایط اقلیموی
کرمانشاه محاسبه نمایید .به گونهای که نتایج واسونجی ایون ضورایب
برای صفات شبیهسازی شده مورد نظر و مقایسه آنها با نتایج دادههای
اندازهگیری شده در تیمار شرایط مطلوو نیواز غو ایی ذرت بوه کوود

عملکرد دانه شبیه سازی شده

8000

10000

)Simulated Grain Yield (khha-1

Simon

10000

10000

1396  اسفند-  بهمن،6  شماره،31  جلد،نشریه آب و خاك

 بررسی شاخصهای ارزیابی بیانگر این مطلب بود.کود نیتروژن داشت
 دقت نسبتاً پوایینی در شوبیهسوازی رونودCERES-Maize که مدل
تغییرات شاخص سطح برگ بوه ویوژه در مراحول انتهوایی رشود ذرت
 در اکرر تیمارها روند تغییرات شاخص سطح برگ شوبیهسوازی.داشت
شده از مرحله گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک باالتر از مشواهده شوده
 توانست با دقت بسیار بواالییCERES-Maize  با این حال مدل.بود
تغییرات عملکرد وزن خشوک کول و عملکورد دانوه ارقوام ذرت را در
تیمارهای کود نیتروژن به خوبی شبیهسازی کند که این نتیجه نشوان
میدهد که با اطمینان باالیی میتوان از رهیافتهای علر مدلسوازی
در کوواهش وقووت و هزینووههووای تحقیقووات کشوواورزی و همننووین
.تصمیرگیریهای صحیح مدیریت زارعی استفاده کرد
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 قوادر اسوت بوا حووداقلCERES-Maize  مودل،نیتوروژن نشوان داد
 ویژگیهای رشد و نمو را برای ارقام ذرت پیشبینی کند کوه،اختالف
این مطلب بیانگر دقت باالی ضرایب ژنتیکی محاسبه شده برای ارقام
 هر در شرایط مزرعه و هر در شرایط شبیهسازیهوا.مورد بررسی بود
 عملکورد وزن،با افزایش میزان کوود نیتوروژن شواخص سوطح بورگ
 اگرچه طول دوره نموی ارقوام.خشک کل و عملکرد دانه بهبود یافت
مورد ارزیابی با یکدیگر متفاوت بود ولی تغییرات نیتروژن توأثیری بور
 رقر سیمون در مقایسه با دیگور ارقوام از عملکورد.این صفت نداشت
 کیلوگرم در هکتوار) و انودزهگیوری شوده9925( دانه شبیهسازی شده
 نتایج تعیین اعتبوار. کیلوگرم در هکتار) باالتری برخوردار بود10407(
 دقت بواالیی بورای پویشبینویCERES-Maize نیز نشان داد مدل
 نمو و عملکرد دانه ارقام ذرت در شرایط کاربرد مقوادیر مختلوف،رشد
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Simulation of Nitrogen Fertilizer Effect on Maize (Zea maize) Production by
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Introduction: The DSSAT consists of a series of popular and widely used process-based crop growth
simulation models. The models have been used worldwide to simulate crop biomass and yield, and soil nitrogen
leaching under different management practices and various climatic conditions. The DSSAT has also proven to
be a useful tool for selecting improved agricultural practices. Among all management agronomic factors,
nitrogen fertilizer and crop species are major effective aspects impacting crops production. Although limited use
of nitrogen fertilizer seems likely to reduce crop yield, high application rates of nitrogen causes serious adverse
environmental effects. Thus, management of nitrogen fertilizer consumption decreases production costs and
environmental pollution in agroecosystems. Therefore, the objectives of the present study were: (1) to determine
the genetic coefficients and calibrate the CERES-Maize model (2) to evaluate the performances of the CERESMaize model in simulating maize cultivars growth, development and grain yield for different fertilizer nitrogen
application rates under Kermanshah climate condition.
Materials and Methods: This experiment was carried out in a split-plot design with 5 levels of nitrogen
fertilizer application (0, 138, 238, 350 and 483 kg ha -1 urea) as main plots, 3 current maize cultivars SC-704,
BC-678 and Simon as sub plots, and 4 replications in 2014. The required model inputs describe field
management, daily weather condition, soil profile characteristics, and cultivar characteristics. The cultivar
coefficients were obtained under optimum conditions (i.e., minimum stress in weather and nutrients). The
genetic coefficients (P1, P2, P5, G2, G3 and PHINT) of the maize cultivars i.e. SC-704, BC-78 and Simon were
determined using the GenCal software of DSSAT v 4.6 for 350 kg Urea ha -1 treatment (optimum nitrogen
fertilizer amount based on the results of soil library). Model performance was evaluated by comparing simulated
and measured values of maize cultivars phonological development stages (DVS), leaf area index, total dry
weight and grain yield for independent nitrogen fertilizer treatment (0, 138, 238 and 483 kg Urea ha -1) by root
mean square error (RMSE), normalized RMSE (nRMSE) and index of agreement (d).
Results and Discussion: The coefficients of P1, P2, P5, G2, G3 and PHINT ranged between 275 to 286 °C
day, 0.576 to 1.80 days hr-1, 910 to 950 °C day, 940 to 990 number per plant, 7.0 to 7.9 mg day -1 and 51.70 to
51.97 °C day , respectively, for all cultivars. The CERES-Maize model was able to accurately simulate growth,
development stages and yield for maize cultivars. For both simulated and measured conditions, leaf area index,
total dry weight and grain yield were improved by increasing the application of nitrogen fertilizer. Simon
cultivar had higher simulated (9925 kg.ha-1) and measured (10467 kg.ha-1) grain yield in respect to other
cultivars. The validation results also indicated that the CERES-Maize model gave a reliable estimate of growth,
development stages and grain yield for maize cultivars in the different fertilizer nitrogen application rates. The
value of RMSE and nRMSE for leaf area index of SC-704, BC-78 and Simon cultivars were 0.56, 0.46 and 0.36
and 25.5%, 21.8% and 16.3%, respectively. The index of agreement (d) for leaf area index ranged from 0.94 to
0.98. The RMSE and nRMSE magnitudes for total dry weight of SC-704, BC-78 and Simon cultivars were
440.1, 569.6 and 419.7 and 6.2%, 8.2% and 5.8%, respectively. The index of agreement (d) for total dry weight
ranged from 0.94 to 0.95. The RMSE and nRMSE values for SC-704, BC-78 and Simon grain yield were equal
to 163.7, 345.2 and 314.4 and 4.3%, 11.4% and 8.1%, respectively. The index of agreement (d) for grain yield
ranged from 0.93 to 0.98.
Conclusion: The results indicated that the CERES-Maize was parameterized reliably for three maize
cultivars under Kermanshah climate conditions. The results of validation also showed that the CERES-Maize
model was able to give an accurate simulation of all studied traits of maize cultivars except leaf area index in
different fertilizer nitrogen application rates.
Keywords: Development stages, Grain yield, Model calibration, Model validation, Total dry weight
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اثر مالچ پلی اتیلن شفاف بر تولید و کارآیی مصرف آب در کدوی تخم کاغذی
( )Cucurbita pepoتحت سطوح مختلف رطوبتی
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چکیده
منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی بسیار محدود است .بنابراین استفادۀ بهینه از منابع آبی موجود و افزاای کزارایی مصزرب آب در ب ز
کشاورزی ضروری است .هدب از اجرای این تحقیق تعیین اثر مالچ پلیاتیلن شفاب بر عملکرد و کارایی مصرب آب در کدوی ت م کاغذی بود .آزمای
مرکای شهرستان اصفهان منطقۀ براآن شمالی با عرض
با چهار تیمار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1395در ب
جغرافیایی  32درجه و  32دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  51درجه و  52دقیقه شرقی و ارتفاع  1534متر از سطح دریا انجزا شزد .تیمارهزای آزمزای
شززامل آبیززاری کامززل مززالچ پ سززتی  %75 ،)M+FWآبیززاری کامززل مززالچ پ سززتی  %50 ،)M+0.75FWآبیززاری کامززل مززالچ پ سززتی
 ،)M+0.5FWو آبیاری کامل بدون مالچ  ) FWبودند .نتایج نشان داد که اثر سطوح م تلف رطوبتی و مالچ بر تعداد میوه در بوته ،متوسز وزن میزوه،
عملکرد میوه ،تعداد دانه در میوه ،قطر میوه ،وزن هاار دانه ،عملکرد دانه ،کارایی مصرب آب ،میاان روغن و عملکزرد روغزن معنزیدار بزود .بیشزترین و
کمترین میاان تعداد میوه در بوته ،متوس وزن میوه ،عملکرد میوه ،وزن هاار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد روغن و درصد روغن به ترتیزب بزه تیمارهزای
 M+FWو  M+0.5FWاختصاص داشت .تیمار  M+0.75FWدر اکثر صفات مورد بررسی ،تفاوت آماری معنیداری با  FWنداشت ولی کارایی مصزرب
آب آن بطور معنیداری بیشتر از  FWبود .بنابراین ،استفاده از مالچ پ سزتکی در شزرای بزدون محزدودیت آب موجزب افزاای عملکزرد و در شزرای
دسترسی کمتر به آب ع وه بر جلوگیری از کاه عملکرد جهت صرفهجویی در مصرب آب در مناطق گر و خش کشور و افاای کارایی مصرب آب
اهمیت دارد.
واژههای كلیدی :آبیاری ،روغن ،کشت زیرپ ستی  ،میوه

مقدمه

1

در کشور ایران ،رشد فاایندۀ جمعیزت و نیزاز روزافزاون آنهزا بزه
محصوالت کشاورزی و از طرب دیگر ،محدودیت منابع آب به عنزوان
نهادۀ اصلی و محدودکنندۀ تولیدات کشاورزی ،مسالۀ کم آبی و بحران
آب را به گونهای بسیار جدی فراروی کشور قرار داده است  .)13یکی
از شاخصهایی که اهمیت نهاده آب را تبیین میکند ،کارآیی مصزرب
آب است که نسبت عملکرد محصول به تب یر -تعرق واقعی را نشزان
مززیدهززد و تحززت ت ز ثیر عوامززل نتیکززی و محیطززی قززرار دارد .در
کشتهای سنتی کارایی آبیزاری پزایین اسزت و مقزدار زیزادی از آب
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 -3استادیار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
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آبیاری از دسزتر گیزاه خزاری مزیشزود .بنزابراین اسزتفاده از مزالچ
پ ستیکی میتواند کارآیی مصرب آب را افزاای دهزد  .)15کزاربرد
این نوع مالچ در کشاورزی به منظور کزاه میزاان تب یزر از خزاک،
کاه فشار علفهای هرز ،افزاای دمزای خزاک ،افزاای کزارآیی
کاربرد عنصرهای غذایی خاک ،کاه آسیب و زیان برخی از آفزات و
ارتقای عملکرد محصوالت در  10سال اخیر ،در سراسر جهان بهطزور
چشززمگیری افززاای یافتززه اسززت  .)10عباسززی و همکززاران  )1در
آزمایشی گاارش دادند ،که صفت تعداد میوه در بوتزه در گیزاه کزدوی
ت م کاغذی تحت ت ثیر دور آبیاری و مالچ قرار گرفت بزهطزوری کزه
مالچ پ ستی سیاه با ممانعت از تب یر ب شی از نیاز رطوبتی گیزاه را
ت مین نمود.
در ارزیابی نق مزالچ در زراعزت خربزاه )Cucumis melo L.
گاارش شده است که مالچ پ ستی ضزمن کزاه دفعزات آبیزاری
موجب افاای عملکرد کمی و کیفی خرباه شد  7و  .)14اسزتفاده از
مالچ پ ستی موجب کاه میاان مصزرب آب ،در کزل طزول دوره
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رشد و افاای چشمگیر کارایی مصرب آب در گیزاه پنبزه گردیزد .)4
استفاده از پوش پ ستیکی ع وه بر کنترل علفهای هزرز باعز
کاه مصرب آب از طریق جلوگیری از تب یر سطحی و در نتیجه
کاه تعداد دفعات آبیزاری شزد و صزرفهجزویی قابزل م ظظزهای
 1500متر مکعب در هکتار) را در کشت طالبی به همراه داشزت .)9
در پژوهشی که توس اکینسزی و دورسزان  )5بزر روی گیزاه خربزاه
انجا گرفت مش ص گردید که بیشترین میوه قابل عرضه به بزازار و
بیشترین وزن میوه ،عملکرد و میزاان قنزد میزوه در تیمزار پ سزتی
شفاب نسبت به تیمارهای مالچ پ ستی سیاه و بدون مالچ به دسزت
آمد.
یکزی از گیاهزان دارویززی ارزشزمند در صززنایع داروسزازی بیشززتر
کشورهای توسعه یافته ،کدوی ت م کاغزذی )Cucurbita pepo L.
از خانواده  Cucurbitaceaeاست  .)19از مواد مؤثره موجود در روغن
به دست آمده از دانههای آن ،برای درمزان بیمزاریهزای هیرزرپ زی
پروستات ،سوزش مجزاری ادراری ،تصزلب شزرا،ین ،تنظزیم دسزتگاه
گوارش و تنظیم هورمونهای جنسی در زنان و مردان استفاده میشود
.)12
کدوی ت م کاغذی به صورت ی محصول بهاره کشت میشزود
و گستردگی زیاد بوته آن موجزب تلفزات مقزدار زیزادی آب از سزطح
مارعه میشود .بنابراین جلوگیری از این تلفات میتواند امکزان تولیزد
این گیاه ارزشمند را در مناطق نیمه خش کشور که شدت تشعشعات
باالیی دارد ،را فراهم نماید .لذا این پژوه با هدب تعیزین اثزر مزالچ
پلی اتیلن شفاب بر عملکزرد و کزارایی مصزرب آب در کزدوی ت زم
کاغذی تحت سطوح م تلف کم آبیاری اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوه در سال زراعی  1395در ب ز مرکزای شهرسزتان
اصفهان منطقۀ براآن شمالی عرض جغرافیایی  32درجه و  32دقیقزه
شززمالی و طززول جغرافیززایی  51درجززه و  52دقیقززه شززرقی و ارتفززاع
1534متر از سطح دریا) به صورت طرح بلوکهای کامل تصزادفی بزا
سه تکرار انجا شد .براسا آمار هواشناسی منطقه براآن شمالی جاء
مناطق معتدل است و میانگین بارندگی سالیانه  110میلیمتر و از نظر
پراکن دارای وضعیت مطلوبی نیست .تیمارهای مورد بررسی شزامل
آبیززاری کامززل مززالچ پ سززتی  %75 ،)M+FWآبیززاری مززالچ
پ سززززتی  %50 ،)M+0.75FWآبیززززاری مززززالچ پ سززززتی
 ،)M+0.5FWو آبیاری کامل بدون مالچ  )FWبود .قبزل از اجزرای
آزمای و برای اط ع از وضزعیت فیایکوشزیمیایی خزاک ،اقزدا بزه
نمونهبرداری مرکب از خاک مارعه بافت لومی) از عمق صزفر تزا 30
سززانتیمتززر شززد جززدول  .)1هززدایت الکتریکززی آب آبیززاری نیززا در
آزمایشگاه تعیین شد که میاان آن  1/39دسزیزیمزن بزر متزر بزود.

پی از شروع آزمای در نیمه دو بهمن ماه زمین با گاو آهن چیزال
ش م و در نیمه دو فروردین مزاه بزا دسزتگا شه کشزت تزو بزه طزور
همامان کشت ،عملیات کشیدن تیپ و مالچکشی انجا شد .کشت به
صورت جوی و پشزته انجزا گردیزد .بزذرها بزه علزت ظساسزیت بزه
بوتهمیری در باالی پشتهها کشت شدند .فاصزله ردیزفهزای کاشزت
 150سانتیمتر و فاصله بوتههای روی ردیف 70 ،سانتیمتر بود .بذرها
به دلیل عد پوش قبل از کاشت با سم تبوکونازول 1به میاان دو در
هاار ضدعفونی شدند ،در هر کره  2عدد بذر کاشته شد از آنجزا،یکزه
مالچکشی به صورت مکانیاه و با دستگاه همامان بزا کاشزت صزورت
گرفت ،بعد از کاشت ِگیاه ،در تیمارهای بدون مزالچ ،پ سزتی بزرش
داده شد و از سطح مارعه جمعآوری گردید و سر آبیاری انجا شد.
اعمال ر یم آبیاری تا زمان استقرار کامل بوتهها صورت گرفت و پز
از آن تن در تیمارهای کم آبیاری اعمال گردید.
برای تعیین مقدار آب مورد نیاز هر تیمار ،در هر نوبزت آبیزاری از
روش کمبود رطوبت خاک استفاده شد ،روز قبل از هر آبیزاری ،نمونزه
خاک از هر تیمار جداگانه تهیه و پ از خش کردن رطوبت خاک به
روش وزنی اندازهگیری و کمبود رطوبت خاک تا ظزد ررفیزت زراعزی
محاسبه شد .آب مورد نیاز هر تیمار از طریق رابطه زیر محاسزبه شزد.
به طوریکه در تیمار بدون تن  4500متر مکعب آب در هکتزار و در
تیمار  75درصد و  50درصد به ترتیب  3375و  2250متر مکعزب آب
در هکتار با استفاده از سیستم تیپ به کزرتهزا داده شزد و ظجزم آب
مصرفی در هر نوبت آبیاری و در هر تیمزار بزه طزور جداگانزه توسز
کنتور ظجمی که در محل لوله اصلی نصب گردیده بود ثبت گردید.
کل آب قابل استفاده و سهل الوصول گیاه از رواب زیزر محاسزبه
گردید .)6
TAW=1000 (FC-PWP) ×Zr
)1
کل آب قابل استفاده گیاه =TAW
رطوبت ظجمی ررفیت زراعی مارعه =FC
رطوبت ظجمی نقطۀ پژمردگی دا،م =PWP
عمق ریشه =Zr
RAW= p×TAW
)2
رطوبت سهلالوصول=RAW
ضریب رطوبت سهل الوصول =p
 pبرای کدو ت م کاغزذی  0/5در نظزر گرفتزه شزد  .)18بزرای
محاسبۀ کارایی مصرب آب از رابطه  3استفاده شد  .)11عمزق ریشزه
قبل از هر نوبت آبیاری با ظفر پروفیل کنار بوته گیاه اندازه گیری شد.
)3

= کارایی مصرب آب

1- Tebuconazole
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی خاک زراعی (عمق  0-30سانتیمتری) محل انجام آزمایش
)Table 1- Some physicochemical characteristics used soil (depth 0-30 cm

نقطه پژمردگی دایم

ظرفیت زراعی

پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

PWP
()cm cm-3
0.83

FC
()cm cm-3
0.20

Available K
()ppm
233

Available P
()ppm
30

در طی بازدیدهای مکرر از مارعزه بوتزههزای سزبا شزده از زیزر
پ ستی خاری شده و عملیات خاکدهی پای بوتهها انجا شد .تن
کردن بوتهها در مرظله  4برگی صزورت گرفزت .در تیمارهزای بزدون
مالچ که علفهای هرز سبا شده بود وجین به صزورت دسزتی انجزا
گرفت .در نیمه دو اردیبهشتماه به دلیل بیماری سفیدک ،مارعه بزا
استفاده از سم پنکونزازول 1بزا دوز  125میلزیلیتزر در  1000لیتزر آب
سمپاشی شد .برداشت بوتههزا در نیمزه دو تیرمزاه بعزد از رسزیدگی
فیایولو ی و پ از ظذب اثر ظاشیه از مساظت ی متر مربع انجا
شد .صفات مورد بررسی کدوی ت زم کاغزذی شزامل تعزداد میزوه در
بوته ،متوس وزن میوه کیلوگر ) ،عملکرد میوه تن در هکتار) ،تعزداد
بذر در میوه ،قطر میوه سانتیمتر) ،وزن هاار دانه گر ) ،عملکرد دانه
کیلوگر در هکتار) ،کزارایی مصزرب آب کیلزوگر در متزر مکعزب)،
میاان روغن و عملکرد روغن کیلوگر در هکتار) بود.
در نهایت دادههای جمعآوری شده با اسزتفاده از نزر افزاار SAS
مورد تجایه قرار گرفتند  )16و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی با
استفاده از آزمون ظداقل تفاوت معنیدار  )LSDدر سزطح اظتمزال 5
درصد انجا شد.

نتایج و بحث
تعداد میوه در بوته

نتایج ظاصل از تجایه واریان دادهها نشان داد که بزین سزطوح
م تلف آبیاری و مالچ از نظر ویژگزی تعزداد میزوه در بوتزه در سزطح
اظتمال پنج درصزد تفزاوت معنزیدار وجزود دارد جزدول  .)2مقایسزه
میانگینها نشان داد که بیشترین میاان تعداد میوه در بوته متعلزق بزه

تیمار  M+FWبزا میزانگین  )3/22و کمتزرین آن متعلزق بزه تیمزار
 M+0.5FWبا میانگین  )2/44میباشد شکل  ،)1که از نظر آمزاری
دارای اخت ب معنیدار میباشند .به نظر میرسد که آبیاری به صورت
کامل و مالچ در کنار هزم باعز تولیزد ظزداکثر تعزداد میزوه در بوتزه
گردیده است و در تیمار  M+0.5FWتن خشکی از طریزق کزاه
ررفیت فتوسنتای گیاه باع کاه تعداد میوه در بوتزه شزده اسزت.
بززین تیمززار  M+0.75FWبززا  FWتفززاوت معنززیدار وجززود نداشززت.
بنابراین با صرفهجویی در مصرب آب بهوسیله مالچ میتوان تعداد میوه
مطلوب در بوته دست یافت .اظتماالً دلیل این عد اخت ب بین تیمزار
1- Penconazole

هدایت الکتریکی
pH
7.6

EC
()dS/m
4.44

 FWو  M+0.75FWمیتواند به علت وجود رطوبزت زیزاد ناشزی از
کاه تب یر در شرای استفاده از مالچ پ ستی باشد ،زیرا افزاای
شدت تن خشکی سبب کاه سطح برگ و فتوسنتا ،کاه شمار
گل در گیاه شده و به دنبال آن شمار میوه در بوته کاه مییابد .)1
متوسط وزن میوه

نتایج تجایه واریان جدول  )2نشان داد که ویژگی متوس وزن
میوه در سطح اظتمال ی درصد تحت ت ثیر سطوح م تلف آبیزاری و
مالچ قرار گرفت .بر اسزا مقایسزه میزانگین تیمزار سزطوح م تلزف
آبیاری و مالچ ،بیشترین میزاان متوسز وزن میزوه  3/6کیلزوگر ) را
تیمار  M+FWبه خود اختصاص داد کزه بزا سزایر تیمارهزا اخزت ب
معنززیدار داشززت شززکل  .)2اخززت ب متوس ز وزن میززوه در تیمززار
 M+FWنسززبت بززه تیمززار آبیززاری  %14 FWبززود .اخززت ب بززین
 M+0.75FWبا  3/25 FWدرصد است ولی از نظزر آمزاری تفزاوت
معنیدار نبود .در این آزمزای مشز ص شزد کزه در شزرای ایزدهآل
آبیاری کامزل و مزالچ پ سزتی )،گیاه کزدو ت زم کاغزذی توانسزت
بیشترین میاان متوس وزن میوه را به خود اختصزاص دهزد .کزاه
متوس وزن میوه و عملکرد در نتیجه کزم آبزی تیمزار )M+0.5FW
ممکن است به دلیل عد رطوبت کافی در منطقه ریشه باشزد کزه در
نتیجه آن فرآینزدهای فیایولزو یکی م تلزف از جملزه جزذب عناصزر
غذایی ،رشد گیاه ،فتوسنتا و تجمع ماده خش گیاهی کاه مییابد
 )17و این منعک کننده وزن متوس و عملکزرد کمتزر میزوه در اثزر
تن آبی میباشد.
عملکرد میوه

نتایج تجایه واریان در جدول  2نشان داد کزه ویژگزی عملکزرد
میوه در سطح اظتمال ی درصد تحت تز ثیر تیمزار سزطوح م تلزف
آبیاری و مالچ قرار گرفت .بر اسا مقایسزه میزانگین تیمزار سزطوح
م تلف آبیاری ،بیشترین میاان عملکرد میوه  95/72تزن در هکتزار)
متعلزززق بزززه تیمزززار  M+FWو کمتزززرین آن  )79/78بزززه تیمزززار
 M+0.5FWاختصاص داشت شکل  .)3تفاوت میاان عملکزرد میزوه
در تیمار  M+0.75FWنسبت به تیمار  %6 ، FWبزود ولزی از لحزا
آمززاری اخززت ب معنززیدار نبززود .در ایززن آزمززای اسززتفاده از مززالچ
پ ستیکی باع افاای عملکرد میوه گردید که می توان این افاای
را ناشی از کاه تب یر از سطح خاک و ظفظ رطوبت بیشتر در خاک
 ،)21جذب بهتر عناصر غذایی و جلوگیری از رشزد علزفهزای هزرز
دانست.
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 تجزیه واریانس اثر مالچ پالستیکی بر ویژگیهای میوه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی-2 جدول
Table 2- Analysis of variance the effect of plastic mulch on the characteristics of pumpkin fruit under different moisture
levels

تعداد میوه در بوته

متوسط وزن میوه

S.O.V

Number of
fruits per plant

Average fruit
weight

بلوک

0.81 ns

0.63 *

منبع تغییرات

Block

تیمار

1.68

Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V)%
درصد میباشند

*

1.47

**

تعداد دانه در میوه

قطر میوه

Fruit yield

Number of grain
per fruit

Fruit
diameter

280.6 **

179.1 ns

0.05 ns

عملکرد میوه

441.3

**

3938

*

10.34 **

0.23

0.06

18.03

574.2

0.93

20.16

9.52

4.79

7.42

4.54

 بهترتیب بیانگر عد اخت ب معنیدار و اخت ب معنیدار در سطوح اظتمال پنج و ی:**  *و،ns

ns,*and**:Nonsignificant,significantP≤0.05andP≤0.01,respectively

 میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس. اثر مالچ پالستیکی بر تعداد میوه در بوته كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی-1 شکل
 به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشندM  وFW . درصد اختالف آماری معنیداری دارند5  در سطح احتمالLSD آزمون
Figure 1-The effect of plastic mulch on number of fruits per plant in pumpkin seeds under different moisture levels. Means
followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full
irrigation and mulch, respectively

 اثر مالچ پالستیکی بر متوسط وزن میوه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس-2 شکل
 به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشندM  وFW . درصد اختالف آماری معنیداری دارند5  در سطح احتمالLSD آزمون
Figure 2- The effect of plastic mulch on average fruit weight in pumpkin seeds under different moisture levels. Means
followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full
irrigation and mulch, respectively
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شکل  -3اثر مالچ پالستیکی بر عملکرد میوه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 3- The effect of plastic mulch on fruit yield in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with
different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and
mulch, respectively

تعداد دانه در میوه

طبق نتایج ظاصل از تجایه واریان در جزدول  ،2تعزداد دانزه در
میوه در سطح اظتمال پنج درصد تحزت تز ثیر تیمزار سزطوح م تلزف
آبیاری و مالچ قرار گرفت .مقایسه میانگین برای این ویژگی نشان داد
کززه تیمززار  M+FWنسززبت بززه دو تیمززار  M+0.5FWو  FWدارای
اخت ب آماری معنیدار بود .تعداد دانه در میوه کدو ت زم کاغزذی در
تیمار  M+0.75FWنسبت به دو تیمار  FWو  M+0.5FWبه ترتیب

تفاوتی معادل  13و  17درصد را نشان داد که از نظر آمزاری فقز بزا
تیمار  M+0.5FWدارای تفاوت معنیدار بزود شزکل  .)4اظتمزاالً بزا
افاای شدت تن خشکی میاان مواد فتوسنتای کاه مییابد کزه
در نهایت سبب کاه تعداد دانه در میوه میگردد .تشزکیل بیشزترین
تعداد دانزه در میزوه بزا دور آبیزاری  12روزه همزراه بزا کزاربرد مزالچ
پ ستی سیاه و  75درصد کودهای شیمیایی کودهزای زیسزتی )1
بیانگر نق مالچ پ ستیکی در افاای تعداد دانه در میوه است.

شکل  -4اثر مالچ پالستیکی بر تعداد دانه در میوه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس
آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 4- The effect of plastic mulch on Number of grain per fruit in pumpkin seeds under different moisture levels.
Means followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent
full irrigation and mulch, respectively

قطر میوه

تجایه واریان

ارا،ه شده در جزدول  2ظزاکی از ایزن اسزت کزه

ویژگی قطر میوه در سطح اظتمزال پزنج درصزد تحزت تز ثیر سزطوح
م تلف آبیاری و مالچ قرار گرفزت .براسزا مقایسزه میزانگین تیمزار
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سطوح م تلف آبیاری مش ص شد که بیشترین میاان قطزر میزوه در
تیمار  M+FWبا میانگین  22/9سانتیمتزر) و کمتزرین آن در تیمزار
 M+0.5FWبا میانگین  21سانتیمتر) به دست آمد شزکل  ،)5کزه
این دو سطح رطوبتی از لحا آماری دارای اخت ب معنیدار بودنزد و

تفاوت  8درصدی را نشان مزیدهنزد .تفزاوت بزین دو تیمزار  FWبزا
 M+0.75FWاز نظر آماری معنیدار نبزود .اثزر مزالچ پ سزتیکی بزر
افاای قطر میوه را می توان شرای مطلوب رطوبتی  )21برای تداو
فتوسنتا گیاه نسبت داد.

شکل  -5اثر مالچ پالستیکی بر قطر میوه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 5- The effect of plastic mulch on r fruit diameter in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed
with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and
mulch, respectively

وزن هزار دانه

نتایج ظاصل از جدول تجایه واریان نشان داد کزه ویژگزی وزن
هاار دانه تحت ت ثیر سطوح م تلف آبیاری و مالچ قرار گرفت جزدول
 .)3بیشترین و کمتزرین وزن هزاار دانزه بزا میزانگین  173/2گزر و
 158/2به ترتیب به تیمار  M+FWو  M+0.5FWاختصاص داشزت
شکل  .)6وزن هاار دانه در تیمار  FWنسبت به تیمار M+0.75FW
همانند تعداد دانه در میوه شکل  )4دارای اخت ب آماری نبود .بهطور

کلی استفاده از مالچ پ سزتیکی سزبب کزاه اتز ب آب از طریزق
تب یر و تعرق توس علفهای هرز می شود و بنابراین آب بیشتری در
اختیار گیاه کدوی ت م کاغذی قرار گیرد و از ایزن طریزق وزن هزاار
دانه نسبت به ظالت عد استفاده مالچ پ ستیکی افاای یابزد .ایجزاد
مالچ در سطح خاک موجب ظفزظ محتزوای نسزبی آب بزرگ کزدو و
افززاای کززارایی فتوسززنتای آن شززد  ،)2بنززابراین مززالچ در تززدوا
آسیمی سیون و در نتیجه پرشدن دانه مؤثر است.

جدول  -3تجزی ه واریانس اثر مالچ پالستیکی بر وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،كارایی مصرف آب ،میزان روغن و عملکرد روغن كدوی تخم كاغذی
تحت سطوح مختلف رطوبتی
Table 3- Analysis of variance the effect of plastic mulch on 1000-grain weight, grain yield, water use efficiency, oil content
and oil yield of pumpkin fruit under different moisture levels

عملکرد روغن

میزان روغن

كارایی مصرف آب

عملکرد دانه

وزن هزار دانه

منبع تغییرات

Oil yield

Oil content

Water use efficiency

Grain yield

1000-grain weight

S.O.V

** 51803

*

20242

**

**

0.0001
0.0006

*

0.02

**

**

0.04

*

125000

ns

92.73

14615

*

922.6

1892

0.00002

0.003

1732

154.7

9.76

1.58

11.19

2.52

7.89

* ،nsو ** :بهترتیب بیانگر عد اخت ب معنیدار و اخت ب معنیدار در سطوح اظتمال پنج و ی

بلوک
Block

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V )%
درصد میباشند

ns,*and**:Nonsignificant,significantP≤0.05andP≤0.01,respectively
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شکل  -6اثر مالچ پالستیکی بر وزن هزار دانه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 6- The effect of plastic mulch on 1000- grain weight in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed
with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and
mulch, respectively

عملکرد دانه

بر اسا جدول  3مش ص شد که اثر سطوح م تلزف آبیزاری و
مالچ بر عملکرد دانه در سطح اظتمال پنج درصد معنیدار بود .مقایسزه
میانگین برای ویژگی عملکرد دانه نشان داد که بیشزترین و کمتزرین
میاان عملکرد دانه به ترتیب بزه تیمارهزای  M+FWو M+0.5FW
اختصاص یافت .ویژگی عملکرد دانه بین دو تیمزار  M+0.75FWبزا

 FWدارای تفاوت  %7بود و اخت ب آنها از لحا آماری معنیدار نبود
شکل  .)7پایین بودن عملکرد دانه این دو تیمار را میتوان به کاه
نسبی تعداد دانه در میوه و همچنین وزن دانه نسبت داد شکلهای 4
و  .)6گاارش شده است که استفاده از مالچ بدون ت ثیر منفی بر رشد و
عملکرد کدو در ظفظ رطوبت خاک به میاان  15درصد نقز دارد 2
و .)20

شکل -7اثر مالچ پالستیکی بر عملکرد دانه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 7- The effect of plastic mulch on grain yield in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with
different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and
mulch, respectively

کارآیی مصرف آب

اثر تیمار سطوح م تلف آبیاری و مالچ بر ویژگی کزارایی مصزرب
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آب در سطح اظتمال ی درصد معنیدار بود جدول  .)3طبق شکل 8
مقایسه میانگین مشز ص نمزود در ایزن پزژوه بزاالترین کزارآیی
مصرب آب متعلق به تیمار  M+0.5FWو کمترین آن متعلق به تیمار
 FWبود .اخت ب میاان کارآیی مصرب آب بین تیمزار M+0.75FW
با آبیاری کامل یا تیمار شاهد  0/09 )FWکیلوگر در متر مکعب بود
که از نظر آماری دارای اخت ب معنیدار بودند .بین تیمارهای آبیزاری
کامل مالچ  )M+FWو آبیاری کامل  )FWاز نظزر صزفت میزاان
کارآیی مصرب آب اخزت ب آمزاری وجزود نداشزت .در واقزع کزارایی
مصرب آب بیشزتر تحزت تز ثیر آب مصزرفی قزرار گرفزت و کزاه

عملکززرد در تیمززار  M+0. 5FWو  M+0.75FWنتوانسززت موجززب
کاه کارایی مصرب آب گردد .نکته دیگر ایزن اسزت کزه افزاای
عملکرد ناشی از مالچ در تیمار  M+FWنیا کارایی مصزرب آب را در
مقایسه با  FWافاای نداد .بنابراین استفاده از مالچ پ ستی تحزت
شرای تن خشکی موجب کاه میزاان مصزرب آب در کزل دوره
رشد و افاای چشمگیر کارآیی مصرب آب میگزردد شزکل  )8و در
چنین شرایطی کارایی مصرب آب در گیاه کزدو تحزت مزالچ بزهطزور
معنیداری بیشتر از شرای بدون مالچ است  2و .)20

شکل  -8اثر مالچ پالستیکی بر كارایی مصرف آب در كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر
اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 8- The effect of plastic mulch on water use efficiency in pumpkin seeds under different moisture levels. Means
followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full
irrigation and mulch, respectively

میزان روغن

نتایج ظاصل از تجایه واریان در جدول  3نشزان مزیدهزد کزه
میاان روغن در سطح اظتمال ی درصد تحت ت ثیر سزطوح م تلزف
آبیاری و مالچ قرار گرفت .بر طبق شکل  9مقایسه میانگین مشز ص
شد که بین تیمارهای  M+0.75FW ،M+FWو  FWتفاوت آمزاری
وجود نداشت .بیشترین و کمترین میاان روغن به ترتیب به تیمارهای
 M+FWو  M+0.5FWتعلق داشت ،که اخت ب آنها  8درصد مزی-
باشد .بین دو تیمار  M+0.75FWو  FWتفاوت آماری معنیدار وجود
نداشت .با توجه به نتایج فوق میتوان بیان کرد که میزاان روغزن در
هنگا تن کمبود آب به علت کوتاه شدن طزول دوره رشزد و طزول
مدت سنتا روغن کاه مییابد .لذا در شرای مناسب آبیاری از مدت
زمان بیشتری جهت پر شدن دانه برخوردار بوده و میزاان روغزن نیزا
افاای مییابد .آبراها  )3نتایج مشابهی را درباره اثر معنیدار تزن

خشکی بر درصد روغن گاارش کرد.
عملکرد روغن

تجایه واریان ارا،ه شده در جزدول  3ظزاکی از ایزن اسزت کزه
عملکرد روغن در سطح اظتمال ی درصد تحت ت ثیر سطوح م تلف
آبیاری و مالچ قرار گرفت .مقایسه میانگین عملکزرد روغزن نشزان داد
که بیشترین میاان عملکرد روغن  558/4کیلوگر در هکتار) به تیمار
 M+FWو کمتززرین میززاان  411/8کیلززوگر در هکتززار) بززه تیمززار
 M+0.5FWتعلق داشت شزکل  .)10تیمزار  M+0.75FWبزا FW
دارای اخت ب آمزاری معنزیدار نبزود .اسزتفاده از مزالچ ضزمن ظفزظ
رطوبت خاک قابلیت دسترسی مناسب تر ریشه بزه عناصزر غزذایی را
افاای می دهد .ظماه،ی و بابایی  )8در آزمایشی گاارش دادنزد کزه
تن آبی عملکرد روغن را در گیاه کدوی ت م کاغذی کاه داد.
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شکل  -9اثر مالچ پالستیکی بر میزان روغن در كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس
آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 9- The effect of plastic mulch on oil content in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with
different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and
mulch, respectively

شکل  -10اثر مالچ پالستیکی بر عملکرد روغن در كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی .میانگینهای دارای حروف متفاوت بر اساس
آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری دارند FW .و  Mبه ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ میباشند
Figure 10- The effect of plastic mulch on oil yield in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with
different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and
mulch, respectively

نتیجهگیری كلی
با توجه به نتایج به دست آمده مزیتزوان گفزت اسزتفاده از مزالچ
پ ستکی در شرای بدون محدودیت آب موجب افاای عملکرد و در
شرای محدودیت آب آبیاری ع وه بر جلزوگیری از کزاه عملکزرد
جهت صرفهجویی در مصرب آب در منزاطق گزر و خشز کشزور و
افاای کارایی مصرب آب اهمیت دارد .ع وه بر این ،مالچ پ ستی
شفاب رشد علف هزای هزرز را در کشزت گیزاه دارویزی کزدوی ت زم
کاغذی به شدت کاه داد که این امر میتواند در پژوه های آتزی

جهت جلوگیری از مصرب علفک ها مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین
استفاده از مالچ پ ستیکی برای صزرفه جزویی در مصزرب آب جهزت
تولید کدوی ت م کاغذی در مناطق مرکای کشور که بزا بحزران آب
مواجه هستند ،توصیه میشود.

سپاسگزاری
بدینوسیله از ظمایت مالی دانشگاه شهرکرد و مساعدت مرکا تحقیقزات
کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و ب تیاری قدردانی میشود.
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Effect of Transparent Poly Ethylene Mulch on Production and Water Use
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Introduction: Water resources are very limited for agricultural production. Therefore, optimal use of
available water resources and increased water use efficiency in agriculture are necessary. Application of poly
ethylene mulch is one of the approaches that can be effective in increasing water use efficiency. The water
deficient trend is increasing in agricultural lands of the Iran and, on the other hand, the yield components of hullless seed pumpkin are sensitive to drought stress. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of
transparent polyethylene mulch on the performance and water use efficiency of hull-less seed pumpkin under
different irrigation rates.
Materials and Methods: This experiment was carried out in the central part of Isfahan, Northern Baraan
(320 and 32/N, 510 and 52/ E, and 1534 m above sea level) in a randomized complete block design with three
replications, during 2016. Treatments consisted of full irrigation+ poly ethylene mulch (M+FW), 0.75% full
irrigation+ poly ethylene mulch (M+0.75FW), 0.50% full irrigation+ poly ethylene mulch (M+0.5 FW), and full
irrigation without mulch (FW). In April, the cultivation operations include mechanical planting, mulch were
done. The spacing of the rows was 150 cm and the spacing between plants was 70 cm. The irrigation was applied
until the plant was fully established and then drought stress was begun based on above irrigation treatments. The
studied traits were number of fruits per plant, average fruit weight (kg), fruit yield (ton ha-1), number of seeds per
fruit, fruit diameter (cm), 1000 grains weight (g), grain yield (kg ha -1), water use efficiency (kg m-3), oil content
(%) and oil yield (kg ha-1). Statistical analysis was performed using SAS software and comparisons of the means
were made using the least significant difference (LSD) test at the 5% probability level.
Results and Discussion: The highest number of fruits per plant belonged to M+FW treatment (with an
average of 3.22) and the lowest was recorded in M+0.5FW treatment (with an average of 2.44). This difference
between treatment FW and M+0.75FW can be due to the high moisture under the poly ethylene mulch. The
highest fruit weight (3.60 kg) was obtained in M+FW treatments, which had a significant difference with other
treatments. The difference weight of fruit in M + FW treatment was 14% compared to FW irrigation treatments.
The highest fruit yield (95.72 ton ha-1) belonged to M+FW treatment and the lowest one (79.78) belonged to
M+0.5FW treatment. The difference in fruit yield in M+0.75FW compared to FW treatment was 6%, but it was
not significant. The number of seeds per fruit in M+0.75FW compared to FW and M+0.5FW treatments showed
a difference of 13% and 17%, respectively which they were significant only with M+0.5FW treatment. With
increasing drought stress, the amount of photosynthetic assimilate decreased, which reduced the number of seeds
per fruit. The highest 1000 grains weight (173.13 g) belonged to M+FW treatment and the lowest one belonged
to M+0.5FW (156.18 g). 1000 seeds weight in FW treatment was not significant compared to M+0.75FW
treatment. Drought stress during plant development decreased the leaf area index in the plant. Application of
plastic mulch reduces the effect of drought stress on leaf growth and its photosynthesis by decreasing water loss
by evapotranspiration and transpiration. The difference grain yield between two treatments M+0.75FW with FW
was 7% and this difference was not significant. Only significant difference was observed among M+0.5FW
treatment with other treatments. The effect of different levels of moisture on water use efficiency was significant
at 1% probability level. The highest water use efficiency was recorded in M+0.5FW treatment and the lowest
was recorded in FW treatment. The difference in water use efficiency between M+0.75FW with full irrigation
(FW) was 0.99 kg m-3, which was significant. Difference in water use efficiency between M+FW and FW was
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not significant for water use efficiency. The use of plastic mulch reduced water loss throughout the plant growth
period and significantly increased water use efficiency. There was a significant difference among M+FW,
M+0.75FW and FW for oil content. The highest and lowest oil contents belonged to M+FW and M+0.5FW,
respectively. The maximum oil yield (558 kg ha-1) belonged to M+FW and the lowest one (412 kg ha-1) was
obtained in M+0.5FW.
Conclusion: Transparent plastic mulch under water stress conditions can reduce the effect of drought stress
on hull-less seed pumpkin by preserving water and other beneficial effects, including weeds reduction.
Therefore, the use of this type of mulch is recommended for the cultivation of hull-less seed pumpkin in the
central areas of the country facing the water crisis.
Keywords: Fruit, Irrigation, Oil, Plasticulture
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بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی
فاطمه رخش -* 1احمد

گلچین2

تاریخ دریافت1396/05/08 :
تاریخ پذیرش1396/09/22 :

چکیده
کانیهای رسی تأثیر زیادی بر پویایی ماده آلی خاک دارند و رسها با حفاظت فیزیکی از ماده آلی سرعت تجزیه آن را کاهش میدهند .هدف این
پژوهش بررسی تأثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی بر معدنی شدن نیتروژن آلی و مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی بنود .بنرای این من نور
مقادیر مشخصی از کانیهای رسی کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت اشباع شده با کاتیونهای سدیم ،کلسیم و آلومینیوم با ش خالص مخلوط شدند تا
خاک های مصنوعی با مقدار رس ،کاتیون تبادلی و نوع رس متفاوت در سه تکرار تهیه شود .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طنر کنام ت تصنادفی
( )3×3×3اجرا شد .بقایای گیاهی یونجه به خاکهای مصنوعی اضافه و خاکها با فلور میکروبی یک خاک طبیعی تلقنی و بنه مندت  60روز خوابانینده
شدند و مقدار نیتروژن آمونیومی و نیتراتی هر  15روز یکبار اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد در مدت دو ماه خوابانیدن ،درصد نیتروژن معدنی شده ،در
ش خالص بیشتر از خاکهایی با مقادیر  5و  10درصد رس بود که ای امر نشان میدهد مقدار رس بر ظرفیت خاکها در نگهداشت نیتروژن آلی منثثر
است .نتایج همچنی نشان داد که با افزایش مقدار رس ،مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی افزایش یافت .بیشتری و کمتنری درصند نیتنروژن معندنی
شده و نیتروژن زیستتوده میکروبی به ترتیب در خاکهایی با کاتیونهای تبادلی کلسیم و آلومینیوم اندازهگیری شدند .درصد نیتنروژن معندنی شنده در
مدت دو ماه خوابانیدن در خاکهایی با رس کائولینیت حداکثر و در خاکهایی با رس مونتموریلونیت حداقل بود .مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی نیز
در خاکهایی با رس مونتموریلونیت کمتر از خاکهایی با رس کائولینیت و ایلیت بود.
واژههای کلیدی :آمونیوم ،زیستتوده ،سط ویژه ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،نیترات

مقدمه

1

مواد آلی خاک شامل بقاینای گیناهی و جنانوری ،زیسنتتنوده و
متابولیتهای میکروبی و قارچی است که در خاک تولید و یا به خناک
اضافه میشوند .مواد آلی خاک در درجات مختلن پوسنیدگی بنوده و
شامل ترکیبات ساده و پیچیده و مولکولهای بزرگ و کوچک هستند.
شناخت سازوکارهای پایدار کننده ماده آلی در خناک ،امنری ضنروری
برای تعیی نقش ماده آلی در تغذیه گیاهان ،ذخیره ماده آلی در خناک
و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای است ( .)44پژوهشهای اخینر
نشان میدهند که کانیهای رسی نقش مهمی در پایداری ماده آلی در
خاک و بهخصوص ترکیبهای آلی نیتروژندار دارنند ( 25 ،24و .)31
پیوند شیمیایی بی مولکولهای ماده آلی و سطو کانیهنا منجنر بنه
کاهش تجزیه ماده آلی و افزایش پایداری کمپلکسهای آلی -معدنی،
در مقابل تجزیه میکروبی میشود ( .)22رسها از طریق مکانیسمهای
مختل ماده آلی خاک را از تجزیه سریع میکروبی حفظ میکننند (42
 1و  -2دانشجوی دکتری و استاد ،گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشگاه زنجان
)Email: rakhsh.fatemeh@znu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.65861

و .)49
یکی از ای مکانیسمها محبوس شدن ذرات ریز ماده آلنی داخنل
خاکدانهها و تخلخلهایی است که برای موجودات تجزیه کننده قابنل
دسترس نمی باشند .خاک های رسی تخلخلهای ریز فراوانی دارند که
برای میکروبها قابلدسترس نبوده و قرار گرفت ذرات مناده آلنی در
این تخلخنلهنا آنهنا را از تجزینه میکروبنی حفنظ منیکنند (.)49
باکتریها نمی توانند به تخلخلهایی که کوچکتر از سه برابنر انندازه
آنها میباشد ،وارد شنوند و حندود  90درصند از تخلخنل موجنود در
خاکهای رسی کوچکتر از اندازه باکتریها میباشد ،در نتیجنه مناده
آلی موجود در ای تخلخلها برای باکتری قابنل دسنترس نبنوده و از
تجزیه میکروبی حفظ میشوند ( .)46مکانیسم دیگری کنه منجنر بنه
حفظ ماده آلی در برابر تجزیه میکروبی میشود تشکیل کمپلکسهای
آلی -معدنی است .رسها ذرات بسیار فعال خاک هستند که به دلینل
داشت بار و سط ویژه باال مواد آلی کلوئیدی را جذب و بنه تشنکیل
کمپلکسهای پایدار ماده آلی -رس در خناک کمنک منیکننند (.)49
آنزیمهای برون سلولی که توسط ریز جانداران برای تجزیه مناده آلنی
ترش میشوند جذب رسها شده و غیرفعال میشوند در نتیجنه مناده
آلی موجود در کمپلکسهای آلی -معندنی از تجزینه میکروبنی حفنظ
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میشود .هر دو مکانیسم که حفاظت فیزیکی خاک از ماده آلی نامینده
میشود منجر به کناهش سنرعت تجزینه مناده آلنی و ذخینره آن در
خاکهای رسی میشوند ( 42و .)49
نیتروژن در خاک هم به فرم معدنی (آمونیوم و نیترات) و هنم بنه
فرم آلی وجود دارد ( )18ولنی بیشنتر بنه فنرم آلنی در خناک ذخینره
میشود .در حقیقت  95درصد نیتروژن خاکها به شکل ترکیبات آلنی
در خاک وجود دارد ( 31 ،24و  )36که اندازه تقریبی ای مخنزن 725
گرم نیتروژن در متر مربع اسنت درحنالیکنه انندازه مخنزن نیتنروژن
معدنی  6گرم نیتنروژن در متنر مربنع منیباشند ( .)36معندنی شندن
نیتروژن یک فرآیند میکروبی است که تحت تأثیر فاکتورهنایی ماننند
دما و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاکها قرار دارد .تأثیر ویژگیهنای
فیزیکی و شیمیایی خاک بر معدنی شندن نیتنروژن آلنی کمتنر منورد
بررسی قرار گرفته است .مقدار رس خناک بنر سنرعت معندنی شندن
نیتروژن مثثر است و سرعت معدنی شدن نیتروژن در خناکهنایی بنا
بافت درشت بیشتر از خاکهایی با بافت ریز است .خاکهای ریز بافت
مقدار رس بیشتری دارند و به دلیل وجود تخلخل ریز فنراوان در این
خاکها ،ماده آلی از تجزینه میکروبنی حفنظ منیشنود ( .)9ترکیبنات
نیتروژندار می توانند بر سط رسها جذب شوند و رسها انتقال این
مولکولها به آب خاک را به تأخیر انداخته و با جذب و غیرفعال کردن
آنزیم های برون سلولی که توسنط موجنودات تجزینه کنننده و بنرای
شکست مولکولهای آلی ترش میکنند سبب کاهش سرعت تجزینه
میکروبننی ای ن ترکیبننات مننیشننوند ( .)26ظرفیننت جننذب ترکیبننات
نیتروژندار در خاک به ننوع مکانیسنم پیونندی ،ننوع و مقندار رس و
شننیمی مننواد آلننی بسننتگی دارد .ترکیبننات نیتننروژندار در محنندوده
گستردهای از  pHو با سرعت به مواد معدنی متصل منیشنوند ( 41و
 )54و اغلب چند مکانیسم مختل  ،همزمنان در بخنشهنای مختلن
یک مولکول آلی نیتروژندار باعث این اتصنال منیشنوند .پنلهنای
کاتیونی و بهخصوص تبنادل لیگانندی مکانیسنمهنای پیونندی قنوی
هستند که باعث اتصال ترکیبات آلی نیتروژندار به رسها منیشنوند،
درحالی که نیروهای واندروالسی و پیوند هیدروژنی ،پیوندهای ضعیفی
برای ای من ور به حساب میآیند ( 37و  .)49آنیونهای آلی از طریق
بار منفی کانیهای رسی دفع میشوند ولی از طریق کاتیونهای چنند
ظرفیتی تبادلی با سط رس پیوند برقرار میکنند .کناتیونهنای چنند
ظرفیتی شامل  Fe3+ ،Mg2+ ،Ca2+و  Al3+هستند که بار منفی سط
رسها و گروههای عاملی اسیدی ماده آلنی (ماننند  )COO-را خنثنی
کرده و مانند پلی بی دو سط باردار عمل منینماینند ( .)26انندازه و
ساختار مولکول آلی نیتروژندار در جذب بر روی سنط رسهنا منثثر
است ( .)49بهطورکلی ،طول عمر و پایداری مواد آلی بستگی به قدرت
پیوند ای مواد با کاتیونهنای تبنادلی رسهنا ماننند کلسنیم ،آهن و
آلومینیوم و کاتیونهای ساختمانی آنها دارد ( .)31کاتیونهای تبادلی
همچنی با تغییر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهنا و تنأثیر بنر

خاکدانهسازی و فعالیت میکروبی میتوانند تنأثیر شنگرفی بنر پوینایی
ماده آلی داشته باشند ( .)16مطالعات نشان میدهند که سرعت معدنی
شدن ماده آلی خاک همبستگی مثبتی با مقدار رس خاک ینا ظرفینت
تبادل کاتیونی ( )CECآن دارد ( .)55در نتیجه سرعت معندنی شندن
ماده آلی و تجزینه بقاینای گیناهی در خناکهنای شننی سنریعتنر از
خاکهای رسی میباشد ( .)17سرعت معدنی شدن کمتر در خاکهای
رسی به دلینل حفاظنت فیزیکنی خناک از مناده آلنی و زیسنتتنوده
میکروبی میباشد ( .)46کانیهای رسی فیلوسیلیکاته نقش مهمنی در
نگهداشت نیتروژن آلی دارند ( 8و  .)17کوارتز و کانیهای رسنی غینر
منبسط شونده مانند کائولینیت پیوندی ضعیفی با ماده آلی خاک دارنند
درحننالیکننه فیلوسننیلیکاتهننای الیننهای منبسننط شننونده مانننند
مونتموریلونیت با سطو داخلی زیاد توانایی بیشتری برای جذب ماده
آلی دارند ( 49و  .)54وگل و همکاران ( )47گزارش کردنند کنه مناده
آلی بهطور یکنواخت به سط بیرونی ذرات رس متصل نمیشود ،بلکه
گوشهها و سطو ناهموار ،مکان های اصلی اتصال ماده آلنی هسنتند.
اگرچه تأثیر بافت خاک بر نگهداشت و پویایی ماده آلنی خناک منورد
مطالعه قرار گرفته است ( .)17ولی تأثیر نوع رس کمتر منورد بررسنی
قننرار گرفتننه ( 10و  )35و تننأثیر کنناتیونهننای تبننادلی بننر پویننایی و
نگهداشت ماده آلی خاک کام ت ناشناخته است .ای پژوهش بنا هندف
بررسی تأثیر نوع و مقدار رس ،نوع کاتیون تبادلی و اثر متقابل آنها بر
معدنی شدن نیتروژن بقایای گیاهی یونجه و مقدار نیتروژن زیستتوده
میکروبی در خاکهای مصنوعی صورت گرفت.

مواد و روشها
مخلوطهای ش و رس (خاکهای مصنوعی )1برای بررسی تنأثیر
نوع رس ،نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس بنر معندنی شندن نیتنروژن
بقایای گیاهی و نیتروژن زیسنتتنوده میکروبنی منورد اسنتفاده قنرار
گرفتند .رسهای منورد اسنتفاده در این پنژوهش شنامل کائولینینت
جورجیننا ( ،)KG-2ایلیننت ایلینننوس ( )IH-36و مونننتموریلونیننت
وایومینگ ( )SWy-3از مرکز نگهداری کانیهای رسی 2آمریکا تهینه
شدند و با سه کاتیون مختل سدیم ،کلسیم و آلومینینوم بنرای تهینه
رس هایی با کاتیون تبنادلی یکسنان 3اشنباع شندند .رسهنای دارای
کاتیون تبادلی یکسان ،در نسبتهای صفر 5 ،و  10درصد وزنی بنرای
تهیه  27نوع خاک مصنوعی مختل ( 50گرمی) با ش خنالص تهینه
شده ،مخلوط شدند.

1- Artificial soils
2 - Source Clays Repository of the Clay Minerals
3- Homoionic
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جدول  -1برخی ویژگیهای رسها و بقایای یونجه مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Some characteristics of the clay and alfalfa residues used in this study

سطح ویژه
Specific surface
area
)(SSA) (m2 g-1

)EC (μS cm-1

pH

نوع کاتیون اشباع

نوع کاتیون اشباع

شده

شده

شده

Saturated
cation

Saturated
cation

Saturated
cation

Na-Clay

چگالی بار سطح
Al

Ca

Na

Al

Ca

Na

Charge density b
mmolc m-2

نوع کاتیون اشباع

کاتیونی
CEC
mmolc kg-1

Ca

Na

EGME a

13.3

34

23

5.6

7.7

7.0

2.07 × 10-3

85

18

26

36

23

5.2

7.0

6.1

1.03 × 10-3

202

150

195

32

46

24

5.0

6.6

5.5

1.02 × 10-3

820

680

799

13

سط ویژه (با استفاده از اتیل گلیکول مونو اتیل اتر)
چگالی بار سط = ظرفیت تبادل کاتیونی /سط ویژه

Clay minerals

ظرفیت تبادل

41

C/N

کانیهای رسی

نیتروژن کل

کرب آلی

Total nitrogen
%
3.7

OC
%
48.21

کائولینیت
Kaolinite

ایلیت
Illite

مونتموریلونیت
Montmorillonite

بقایای یونجه
Alfalfa residues

Specific surface area as determined by ethylene glycol monoethyl ether
)Charge density=CEC/ Specific surface area (7

تهیه شن خالص و رسهایی با کاتیون تبادلی یکسان

ذرات ش مورد استفاده در خاکهای مصنوعی تنا حنذف کامنل
نمکهای محلول و ذرات رس شسته شدند .ذرات ش ابتدا از النک 2
میلیمتری عبور داده شدند و آن دسته از ذراتی که بر روی الک 0/05
میلیمتر باقی ماندند ،برای آزمایش استفاده گردید .در ابتدا برای حذف
کرب آلنی ،ذرات شن در دو مرحلنه در کنوره در دمنای  550درجنه
سانتیگراد برای مدت  4ساعت حرارت داده شدند .سپس ذرات ش با
اسیدکلریدریک  2موالر تا حذف کامل کربناتهنا (عندم جوشنش بنا
اسید کلریدریک) شسته شدند .در ادامه ذرات ش با آب مقطر شسته و
در دمای  105درجه سنانتیگنراد در آون خشنک شندند .بنرای تهینه
رسهایی با کاتیونهای تبادلی یکسان ،نمونههایی از رسهای خالص
کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت با محلول یک موالر  NaClاشباع
شدند تا سدیم تبادلی منجر به انتشار آنهنا گنردد .سنپس رسهنا تنا
خروج ام اضافی با آب مقطر شسنته شندند و بنه کمنک دسنتگاه
التراسننونیک پراکنننده و ذرات کوچننکتننر از  2میکرومتننر بننه روش
تهنشینی جدا شدند ( .)20ذرات رس کوچکتنر از  2میکرومتنر بنرای
تهیه رسهایی با کاتیون تبادلی یکسان به کار بنرده شندند و بنا سنه

کاتیون سدیم ،کلسیم و آلومینیوم از طریق مصرف محلولهنای ینک
موالر  CaCl2 ،NaClو  AlCl3سه بار اشباع شدند ( .)17بعد از اشباع
کردن رسها با کاتیونهای مختل  ،نمونههای رس بهطور جداگانه در
لوله دیالیز ریخته شدند و تا خروج کامل ام اضافی و ینون کلنر در
آب مقطر قرار گرفتند .عدم وجود یون کلر در آب مقطری که لولههای
دیالیز در آن قرار گرفته بودند با محلول نیترات نقره یک موالر بررسی
گردید ( .)54رسهای تیمار شده به کمک دستگاه فریزدراینر 1خشنک
شده و در دمای اتاق تا زمان استفاده نگهداری شدند .همچنی مقندار
ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECرسها با استفاده از استات آمونینوم در
 )20( pH=7و سط ویژه رسها با استفاده از اتیل گلیکول مونو اتیل
اتر ( )7تعیی گردیدند (جدول .)1
تهیه و خوابانیدن نمونهها

بقایننای یونجننه مننورد اسننتفاده در آزمننایش در دمننای  55درجننه
سانتیگراد برای  72ساعت در آون خشک و از الک یک میلنیمتنری
عبور داده شده بودند .مقدار کنرب آلنی بقاینا بنه روش اکسیداسنیون
1- Freeze dryer
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مرطوب ( )52و مقدار نیتروژن کل بعد از هضم مرطوب نمونه گیناهی
به روش کلدال ( )1تعیی گردیدند (جدول  .)1بقایای یونجه نیز در سه
مرحله و هر بار به مدت  2ساعت برای حذف کامل فلور میکروبنی در
دمای  120درجه سانتیگنراد و فشنار ینک اتمسنفر در اتنوک و قنرار
گرفتند و استریل شدند ( .)49 ،48در آزمایش خوابانیدن به مقدار 2/5
گرم بقایای گیاهی یونجه ( 5درصد وزنی) ،به  50گنرم از خناکهنای
مصنننوعی بننا مقننادیر مختل ن رس (صننفر 5 ،و  10درصنند وزنننی)،
کاتیونهای تبادلی مختل (سندیم ،کلسنیم و آلومینینوم) و ننوع رس
متفاوت (کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت) اضافه شد .نموننههنا در
دمای  23درجه سانتی گراد و در رطوبنت  60درصند ظرفینت مزرعنه
برای  60روز (دو ماه) در تاریکی خوابانیده شدند .نمونههای تهیه شده
از خاکهای مصنوعی استریل و فاقد جامعه میکروبی بودند به همنی
دلیل قبل از خوابانیدن خاکها و بعد از اضنافه کنردن بقاینای یونجنه
استریل به خاکهای مصنوعی استریل ،نمونههنا بنا اسنتفاده از ماینه
تلقی استخراج شده از یک خاک طبیعی تلقی شدند .برای تهیه ماینه
تلقی  ،یک نمونه مرکب از افق شخم یک خاک طبیعی (عمنق صنفر
تا  20سانتیمتری ،کرب آلی=  0/5درصد ،pH=7 ،هدایت الکتریکی=
 864میکرو زیمنس بر متر) تحت کشت گیاه یونجه استفاده شد .برای
تهیننه مایننه تلقننی  10گننرم خنناک در  90میلننیلیتننر آب مقطننر
(سوسپانسیون  1:9خاک به آب مقطر) ریخته شد و نمونه بنه مندت 2
ساعت به هم زده شد .سپس محلول رویی این سوسپانسنیون بنرای
اطمینان از حذف کامل رسها ،بنه مندت  12دقیقنه بنا دور ،1000 g
سانتریفیوژ گردید .پس از حذف رسها ،محلول روینی بنه ینک لولنه
فالکون جدید منتقنل و مجنددات بنه مندت  30دقیقنه بنا دور 4000 g
سانتریفیوژ و محلول به دست آمده به عنوان مایه تلقی با نسبت 1:10
به نمونههای خاکهای مصنوعی اضافه گردید ( .)34میزان مایه تلقی
برای هر نمونه  5میلیلیتر بود که با مقدار کافی آب مقطر مخلوط شد
تا نمونهها بنه طنور یکنواخنت بنا ماینه تلقنی آغشنته شنوند .سنپس
نمونههای تلقی شده هوا خشک شدند با توجه بنه این کنه در ادامنه
آزمایش نمونهها در رطوبت  60درصد ظرفیت مزرعه خوابانیده شدند و
ازآنجاکه ای مقدار رطوبت در رسهای مختل مقادیر متفاوتی آب را
شامل می شود و میزان آب اضافه شده به همراه مایه تلقی میکروبنی
برای همه نمونه یکسان بود بنابرای ابتدا نمونهها هوا خشک و سپس
با افزودن مقادیر متفاوت آب به نمونهها ،آنها را به رطوبت  60درصد
ظرفیت مزرعه رساندیم .تیمارها به مدت  60روز در تاریکی خوابانینده
شدند و هر  15روز یکبار ،یعنی پس از گذشت  45 ،30 ،15و  60روز
(از شروع خوابانیدن) ،مقندار نیتنروژن آمونینومی و نیتنروژن نیتراتنی
بهوسیله عصارهگیری با کلرید پتاسیم و با استفاده از روش رنگسنجی
( )1اندازه گیری شندند .همچننی در پاینان دوره خوابانیندن ( 60روز)
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبنی بنه روش تندخی بنا کلروفنرم و

عصننارهگیننری بننا سننولفات پتاسننیم ( )1و مقنندار نیتننروژن موجننود در
عصارهها به روش کلدال ( )5اندازهگیری گردید .درصد نیتروژن معدنی
شده از تقسیم کردن مجموع نیتروژن آمونیومی و نیتراتی هر مرحله بر
مقدار نیتروژن آلی موجود در ابتدای آن مرحله تعیی گردید.
تجزیه و تحلیل اطالعات

آزمایش در قالب طر کام ت تصادفی با آرایش فاکتورینل بنا سنه
فاکتور نوع رس ،مقدار رس و ننوع کناتیون تبنادلی ( )3×3×3در سنه
تکرار و با مجموع  81واحد آزمایشی اجرا گردید .تجزیه وارینانس بنه
کمک نرمافزار  SAS 9.4صورت گرفت و مقایسه میانگی دادهها بنه
کمک آزمون چند دامنه ای دانک در سنط احتمنال  5درصند انجنام
شدند.

نتایج و بحث
تأثیر نوع رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادههنا در طنی دوره خوابانیندن
تأثیر نوع رس ،بر درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن
معدنی شده در سط احتمال یک درصد معنیدار شدند (جدولهنای 2
و  .)3با افنزایش مندت زمنان خوابانیندن نموننههنا ،درصند نیتنروژن
آمونیومی افزایش یافت .بعد از گذشت  60روز از خوابانیدن نمونهها به
ترتیب  1/54 ،1/61و  1/32درصد از نیتروژن آلنی بقاینای یونجنه در
رسهای کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت بهصورت آمونیوم معدنی
شدند (شکل  .)1سط ویژه و ظرفیت تبنادل کناتیونی ( )CECبناالتر
رس مونتموریلونینت در مقایسنه بنا کائولینینت و ایلینت (جندول )1
احتماالت عامل کاهش سرعت معدنی شندن بقاینای گیناهی یونجنه و
درصد نیتروژن آمونیومی در خاکها بود (.)10
بررسی نتایج نشان داد که درصد نیتنروژن نیتراتنی در طنی دوره
خوابانیدن بیشتر از درصد نیتروژن آمونیومی بود .با افزایش مدت زمان
خوابانیدن نمونهها ،درصند نیتنروژن نیتراتنی افنزایش یافنت .بعند از
گذشت  60روز از خوابانیدن نمونهها بنه ترتینب  3/83 ،3/99و 3/27
درصد از نیتروژن آلی بقایای یونجه در رسهای کائولینیت ،ایلیت و
مونت موریلونیت بهصورت نیترات معدنی شدند (شکل  .)2تشکیل
کمپلکسهای آلی و معدنی ( )3و رفت ترکیبنات آلنی نیتنروژندار در
بی الیههای رسهای سیلیکاته منبسط شونده مانند مونتموریلونینت
آنها را از تجزیه میکروبی حفنظ منیکنند .در نتیجنه تولیند آمونینوم
کاهش یافته و متعاقب آن تولید نیترات از آمونیوم نیز کاهش مییابند
(.)10
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شکل  -1تأثیر نوع رس بر درصد نیتروژن آمونیومی در طول زمان خوابانیدن
Figure 1- The effects of clay type on percentage of NH4+-N during the incubation time

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 2- The analysis of variance of data showing the effects of clay types, clay contents and exchangeable cations on
percentage of NH4+-N and NO3--N
میانگین مربعات Mean Squares
نیتروژن نیتراتی )(NO3--N

نیتروژن آمونیومی )(NH4+-N

%

%

درجه آزادی

منابع تغییرات

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

df

Sources of variations

..
)Incubation time (day
)Incubation time (day
15 day 30 day 45 day 60 day 15 day 30 day 45 day 60 day
**0.08** 0.21** 0.42** 0.62
**0.23** 1.03** 2.32** 3.77

2

Clay types

**14.15** 22.78** 32.52** 44.91

**6.83

**4.33

**1.65

**0.42

2

Clay contents

**1.13

**0.68

**0.32

**0.12

**0.49

**0.29

**0.12

**0.03

2

**1.13

**0.69

**0.31

**0.06

**0.18

**0.13

**0.06

**0.02

4

Clay types × Clay contents

**0.007** 0.004** 0.008** 0.018

**0.002ns 0.005* 0.018** 0.027

4

Clay types × Exchangeable cations

**0.37** 0.081** 0.170** 0.284

**0.133

**0.009

4

**0.012** 0.021** 0.024** 0.046

**0.001ns 0.003ns 0.010** 0.018

8

0.001

54

**0.082

0.002

**0.036

0.002

Exchangeable cations

Clay contents × Exchangeable cations
Clay types × Clay contents × Exchangeable
cations
Error

0.003

0.002

0.002

0.002

0.002

1.42

1.49

1.96

3.27

7.74
4.51
3.73
3.32
)Coefficient of variation (%
** و * به ترتیب در سط  1%و  5%معنیدار و  nsاخت ف معنیدار نیست

**and * significant at 1% and 5% and ns, not significant respectively

با توجه به شکل  3با افزایش مدت زمان خوابانیدن نمونهها ،مقدار
نیتروژن معدنی شده افزایش یافت .بعد از گذشت  60روز از خوابانیدن
نمونهها به ترتیب  5/42 ،5/65و  4/64درصد از نیتروژن آلنی بقاینای
یونجه در رسهای کائولینیت ،ایلیت و مونتموریلونیت معندنی شندند
(شکل  .)3کوگل-کنابرک و همکاران ( )27گزارش کردند با افنزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی رس ها ،مناده آلنی قابنل دسنترس بنرای رینز
جانداران کاهش مییابد .رسهنای  2:1بنه دلینل سنط وینژه و بنار
سطحی بیشتر از رسهای  1:1مقندار مناده آلنی بیشنتری را جنذب و
نگهداری کرده و در نتیجه تجزیه ماده آلی کاهش مییابد .ذرات شن

پیوند ضعیفی با مولکول هنای آلنی دارنند ولنی ذرات رس (سنزکویی
اکسیدها و سیلیکاتهای الیهای) با برقراری تبادل لیگاندی و پلهای
کاتیونی قوی منجر بنه حفنظ مناده آلنی در برابنر تجزینه میکروبنی
میشوند (.)40
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر ننوع رس بنر مقندار
نیتروژن زیستتوده میکروبی در سط احتمال یک درصد معنیدار شد
(جدول  .)3بیشنتری مقندار نیتنروژن زیسنتتنوده میکروبنی در رس
کائولینیت بنه مینزان  7/93میلنیگنرم در  50گنرم خناک خشنک و
کمتری مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی در رس موننتموریلونینت

1696

نشریه آب و خاك ،جلد  ،31شماره  ،6بهمن  -اسفند 1396

فعالیت و تنوع جمعیت میکروبی بنر آن تأثیرگنذار اسنت ( .)16مقندار
نیتروژن زیست توده میکروبی کمتر با معدنی شدن کندتر نیتروژن آلی
در خاکهای حاوی رس مونتموریلونینت مطابقنت دارد کنه احتمناالت
دلیل آن تهویه نامطلوب خناکهنای حناوی رس موننتموریلونینت و
کاهش انتشار اکسیژن در ای خاکها میباشد که منجنر بنه کناهش
سرعت تجزیه مواد آلی و در نتیجه کاهش مقدار نیتروژن معدنی شده
در ای خاکها میشود (.)21

به میزان  6/23میلیگرم در  50گرم خاک خشک اندازهگینری گردیند
(شکل  .)4وگل و همکاران ( )49در بررسی مقدار نیتروژن زیستتوده
میکروبی در خاکهای مصنوعی حاوی رس مونتموریلونیت و ایلینت
مشاهده کردند که مقدار زیست توده میکروبی در خاکهای مصننوعی
حاوی رس مونت موریلونیت به طنور معننیداری کمتنر از خناکهنای
مصنوعی حاوی رس ایلیت بود .معدنی شدن نیتروژن ماده آلی توسنط
فلور میکروبی خاک صورت می گیرد و به ن نر منیرسند کنه انندازه،

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع و مقدار رس و نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 3- The analysis of variance of data showing the effects of clay types, clay contents and exchangeable cations on
percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass nitrogen
میانگین مربعات Mean Squares

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی

Mineralized nitrogen
%

Microbial biomass nitrogen

درجه آزادی

منابع تغییرات

df

Sources of variations

مدت زمان خوابانیدن (روز)
..
)Incubation time (day
15 day 30 day 45 day 60 day
**0.58** 2.20** 4.81** 7.63

mg N/50 g dry soil

2

**173.48

**86.69

**61.92

**36.86

**19.20

2

Clay contents

**248.93

**3.16

**1.85

**0.83

**0.27

2

Exchangeable cations

**6.37

**2.02

**1.27

**0.58

**0.16

4

Clay types × Clay contents

**9.20

**0.04

**0.006ns 0.009** 0.015

4

Clay types × Exchangeable cations

**65.22

**0.81

**0.21

**0.073

4

**3.13

**0.016** 0.024** 0.054

*0.007

8

0.003

54

**19.49

**0.472

0.003

0.003

Clay types

Clay contents × Exchangeable cations
Clay types × Clay contents × Exchangeable
cations
Error

0.63

0.004

11.17

3.31
1.91
1.36
1.29
)Coefficient of variation (%
** و * به ترتیب در سط  1%و  5%معنیدار و  nsاخت ف معنیدار نیست
**and * significant at 1% and 5% and ns, not significant respectively

شکل  -2تأثیر نوع رس بر درصد نیتروژن نیتراتی در طول زمان خوابانیدن
Figure 2- The effects of clay type on percentage of NO3--N during the incubation time

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی
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شکل  -3تأثیر نوع رس بر درصد نیتروژن معدنی شده در طول زمان خوابانیدن
Figure 3- The effects of clay type on percentage of mineralized nitrogen during the incubation time

شکل  -4تأثیر نوع رس بر نیتروژن زیستتوده میکروبی
Figure 4- The effects of clay type on microbial biomass nitrogen

تأثیر مقدار رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر مقدار رس ،بر درصد
نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی شنده در سنط
احتمال یک درصد معنیدار شدند (جدولهای  2و  .)3با گذشت زمنان
درصد نیتروژن آمونینومی افنزایش یافنت .بیشنتری درصند نیتنروژن
آمونیومی بعد از گذشنت  60روز از انکوباسنیون نموننههنا و کمتنری
درصد نیتروژن آمونیومی  15روز بعد از انکوباسیون آنها اندازهگینری
شد (شکل  .)5همچنی صرف ن ر از مدت زمان خوابانیدن با افنزایش
مقدار رس در نمونه ها از مقدار معدنی شدن نیتروژن بهصورت آمونیوم
کاسته شد .بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی بعد از گذشنت  60روز و
در تیمار شاهد به مینزان  2/05درصند انندازهگینری شند (شنکل .)5
تحقیقات اخیر نشان داده اند که مواد معدنی نقش مهمنی در پاینداری
مواد آلی و ترکیبات حاوی نیتروژن در خاک دارند ( )32 ،25و رسهنا
و اکسیدهای پدوژنیک نیتروژن آلی را در برابر تجزیه میکروبی حفنظ

میکنند .مطالعات ورونی و دری ( )51نشان داد که افزایش مقدار رس
منجر به کاهش معدنی شدن نیتروژن در خاک میشود .بخش بزرگی
از نیتروژن معدنی به فرم آمونیوم توسط رسها و مواد معندنی تثبینت
می شود ( .)39مطالعات نشان میدهد خاکهای رسی مقندار آمونینوم
بیشتری از خاکهای با بافت سبک جذب میکنند (.)12
بررسی نتایج نشان داد که درصد نیتنروژن نیتراتنی در طنی دوره
خوابانیدن بیشتر از درصد نیتروژن آمونیومی بود .با افزایش مدت زمان
خوابانیدن نمونهها ،درصند نیتنروژن نیتراتنی افنزایش یافنت .بعند از
گذشت  60روز از خوابانیدن نمونهها بنه ترتینب  3/25 ،5/15و 2/69
درصد از نیتروژن آلی بقایای یونجه در تیمارهای ش خالص 5 ،درصد
رس و  10درصد رس به صورت نیترات معندنی شندند (شنکل  .)6بنا
افزایش مقدار رس خاک و کاهش انندازه خاکداننههنای ایجناد شنده،
معدنی شدن نیتروژن در خاک کاهش مییابد (.)54
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شکل  -5تأثیر مقدار رس بر درصد نیتروژن آمونیومی در طول زمان خوابانیدن
Figure 5- The effects of clay content on percentage of NH4+-N during the incubation time

شکل  -6تأثیر مقدار رس بر درصد نیتروژن نیتراتی در طول زمان خوابانیدن
Figure 5- The effects of clay content on percentage of NO3--N during the incubation time

با گذشنت زمنان درصند نیتنروژن معندنی شنده افنزایش یافنت.
بیشننتری درصنند نیتننروژن معنندنی شننده بعنند از گذشننت  60روز از
انکوباسیون نمونهها و کمتری درصد نیتروژن معدنی شده  15روز بعد
از انکوباسیون آنها اندازهگیری گردید (شکل  .)7همچنی صرفن نر
از مدت زمان خوابانیدن با افنزایش مقندار رس در نموننههنا از مقندار
معدنی شدن نیتروژن کاسته شد .با بررسی اثنر متقابنل مقندار رس و
مدت زمان خوابانیدن مشخص شد که بیشتری درصد نیتروژن معدنی
شده بعد از گذشت دو ماه از خوابانیندن و در شن خنالص بنه مینزان
 7/28درصد اندازهگیری گردید (شکل  .)7معدنی شدن نیتروژن بقایای
گیاهی در ش خالص (شاهد) بسیار بیشتر از خاکهای حاوی  5و 10
درصد رس بود .سرعت معدنی شندن کمتنر نیتنروژن در خناکهنای
حاوی  5و  10درصد رس به دلیل حفاظت فیزیکی بیشتر خاک از مواد
آلی و زیست توده میکروبی است ( .)18نتایج مشابهی برای خاکهنای

شنننی و رسننی در مطالعننات مختل ن نشننان داده شننده اسننت (.)24
خاکهایی با مقادیر رس متفاوت ،سطو متفاوتی برای جذب ترکیبات
آلی دارند؛ بنابرای مقدار رس بر ظرفیت خناکهنا در حفنظ و ذخینره
نیتروژن آلی تأثیرگذار است .محققی مختل نشان دادهاند کنه جنذب
سطحی نیتروژن آلی با افزایش سط خاکها افزایش منییابند ( 22و
 .)23نتیجه مطالعه کالیس و همکاران ( )24نشان داد مونتموریلونیت
منجر به تشکیل کمپلکسهای پایدار اسید هومیک و رس شده و ماده
آلی خاک در برابر تجزیه میکروبی حفظ گردید.
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر مقدار رس بر مقندار
نیتروژن زیستتوده میکروبی در سط احتمال یک درصد معنیدار شد
(جدول  .)3نتایج نشان داد که بنا افنزایش مقندار رس در خناکهنای
مصنوعی مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی افزایش یافت .بیشنتری
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی در تیمار  10درصد رس به مینزان

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی

 9/26میلیگرم در  50گرم خاک خشنک و کمتنری مقندار نیتنروژن
زیست توده میکروبی در تیمار شاهد به میزان  4/31میلنیگنرم در 50
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گرم خاک خشک اندازهگیری شد (شکل .)8

شکل  -7تأثیر مقدار رس بر درصد نیتروژن معدنی شده در طول زمان خوابانیدن
Figure 7- The effects of clay content on percentage of mineralized nitrogen during the incubation time

همبسننتگی مثبتننی بننی مقنندار رس خنناک و مقنندار نیتننروژن
زیست توده میکروبی در خاک وجود داشت و ای امر نشنان منیدهند
ظرفیت خاک برای حفظ زیست توده میکروبی بستگی بنه مقندار رس
آن دارد ( .)31افزایش معنیدار مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی بنا
افزودن  5درصد رس نشان میدهد که مقدار انندکی رس ( 5درصند)
میتواند از میکروبها در برابر شکارچیان حفاظت کند و با افزودن بنر
ای مقدار شرایط محیط رشد آنها بهبود مییابد .دلیل اصلی افنزایش
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی در خاکهایی بنا مقندار رس بناال

احتماالت کاهش تنش آبی و کاهش فعالیت شکارچیان به دلیل افزایش
حفاظت فیزیکی خاک از زیستتوده میکروبی در خاکهایی بنا بافنت
ریزتر میباشد .بافنت خناک منیتوانند بنهطنور مسنتقیم بنا حفاظنت
میکروبها از شکارچیها و بهطور غیرمستقیم با نگهداشت بیشتر ماده
آلی ،بر مقدار نیتروژن زیست تنوده میکروبنی خناک تأثیرگنذار باشند.
بهطورمعمول ،نیتروژن زیستتوده میکروبی بیشنتر در خناکهنایی بنا
بافت ریز به دلیل مقدار بیشتر ماده آلی و حفاظت بیشتر میکروبها از
شکارچیان توسط خاکدانهها میباشد (.)31

شکل  -8تأثیر مقدار رس بر نیتروژن زیستتوده میکروبی
Figure 8- The effects of clay content on microbial biomass nitrogen
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تأثیر نوع کاتیون تبادلی

نتایج تجزیه واریانس دادههنا نشنان داد در طنی دوره خوابانیندن
تأثیر نوع کاتیون تبادلی ،بر درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی
و نیتروژن معدنی شده در سط احتمال ینک درصند معننیدار شندند
(جدولهای  2و  .)3با توجه به نتایج مقایسه میانگی دادهها بیشنتری

درصد نیتروژن آمونیومی در طی  60روز خوابانیدن نمونهها و در تیمار
رس اشباع از کاتیون کلسیم به میزان  1/63درصد انندازهگینری شند،
درصننورتیکننه تیمننار حنناوی رس اشننباع از کنناتیون آلومینیننوم دارای
کمتری درصد نیتروژن آمونیومی ( 1/36درصد) بود و کناتیون سندیم
اثرات متوسطی بر درصد نیتروژن آمونیومی داشت (شکل .)9

شکل  -9تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی در طول زمان خوابانیدن
Figure 9- The effects of exchangeable cation on percentage of NH4+-N during the incubation time

نتایج مقایسه میانگی داده ها نشان داد بیشتری درصند نیتنروژن
نیتراتی در طی  60روز خوابانیدن نموننههنا و در تیمنار رس اشنباع از
کاتیون کلسیم ( 3/88درصد) به دست آمد درصورتیکه تیمنار حناوی
رس اشباع از کاتیون آلومینیوم دارای کمتری درصد نیتروژن نیتراتنی

( 3/47درصد) بود .کاتیون سدیم اثرات متوسطی بنر درصند نیتنروژن
نیتراتی داشت (شکل  .)10همچنی صرفن ر از نوع کناتیون تبنادلی
در طی دوره خوابانیدن نمونهها کمتری درصد نیتروژن نیتراتی در 15
روز اول خوابانیدن نمونهها مشاهده شد (شکل .)10

شکل  -10تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن نیتراتی در طول زمان خوابانیدن
Figure 10- The effects of exchangeable cation on percentage of NO3--N during the incubation time

صرف ن ر از نوع کاتیون تبادلی با افزایش زمان خوابانیندن نموننه
ها ،مقدار نیتروژن معدنی شده افزایش یافت .بیشتری مقدار نیتنروژن

معدنی  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها و در رسهای اشباع از کلسیم
( 5/53درصنند) و کمتننری مقنندار نیتننروژن معنندنی  15روز بعنند از

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی

خوابانیدن نمونهها و در رسهنای اشنباع از آلومینینوم ( 1/57درصند)
اندازه گیری گردید (شکل  .)11معدنی شدن کنرب و نیتنروژن تحنت
تأثیر  pHخاک قرار دارد و با کناهش  pHخناک فعالینت میکروبنی و
درنتیجه تجزیه مواد آلی در خاک کاهش مییابد ( )30به همی دلینل
در تیمار حاوی رس اشباع شنده بنا کناتیون آلومینینوم معندنی شندن
نیتروژن به دلیل  pHپایی و مسمومیت آلومینینوم ،کمتنر بنود (.)46
کاتیونهای تبادلی با تغییر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خناک ،معندنی
شدن مواد آلی را کنترل میکنند ( .)17ای امر که سدیم تبادلی منجر
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به انتشار رس و ایجاد تهویه ننامطلوب و شنرایط فیزیکنی ضنعی در
خاکها میشود ،توسط مطالعات مختل تأیید شده است .خناکهنای
سدیمی بهخصوص خاکهای حاوی رس مونتموریلونینت در شنرایط
مرطوب به شدت دیسپرس شنده و منواد ژلماننندی در خناک ایجناد
میکنند؛ بنابرای معدنی شدن کمتر نیتروژن آلی در خاکهای حناوی
سدیم در مقایسه با خاکهای حاوی کلسیم بنه دلینل فقندان شنرایط
هوازی مناسب میباشد.

شکل  -11تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن معدنی شده در طول زمان خوابانیدن
Figure 11- The effects of exchangeable cation on percentage of mineralized nitrogen during the incubation time

کلسنیم تبنادلی ،سناختمان خناک و در نتیجنه شنرایط هنوازی و
رطوبتی را به نفع ریز جانداران خاک بهبنود منیدهند کنه منجنر بنه
افزایش معدنی شندن نیتنروژن آلنی بقاینای گیناهی منیشنود (.)17
مطالعات بسیاری تأثیر شدید اسنیدیته و سنمیت آلومینینوم را بنر رینز
جانداران خاک نشان دادهاند ( .)53سمیت آلومینیوم برای ریز جانداران
خاک علت معدنی شدن کندتر نیتروژن بقایای گیاهی در ای خاکهنا
است .زران و همکاران ( )56نشان دادند که آلومینینوم تبنادلی در رس
بنتونیت منجر به کاهش تعداد سلولهای زنده در مقایسه بنا بنتونینت
اشباع شده با کلسیم شد .در آزمایشی معندنی شندن کنرب گلنوکز در
رس بنتونیت اشباع شده با آلومینیوم بعد از یک وقفنه  10روزه شنروع
شد که ای امر بنه دلینل  pHپنایی و سنمیت آلومینینوم بنرای رینز
جانداران خاک بود ( .)17به ن ر میرسد تأثیر کاتیونهای تبنادلی بنر
تجزیه بقایای گیاهی بخشی به دلیل تنأثیر این کناتیونهنا بنر رشند
میکروبها و فعالیتهای متابولیکی آنها از طریق تأثیر بر خصوصیات
فیزیکوشیمیایی محیط رشد آنها باشد .در حقیقت بنه ن نر منیرسند
تأثیر غیرمستقیم کاتیونهای تبادلی بر تجزیه بقایای گیاهی بیشنتر از
نقش مستقیم آنها در اتصال مواد آلی به سط رسها از طرینق پنل

کاتیونی باشد .مطالعات نشان داده است که کاتیونهنای تبنادلی چنند
ظرفیتی ماننند کلسنیم و منینزیم ظرفینت جنذب سنطحی رسهنا را
بهوسیله ایجاد پل کناتیونی بنی بنار منفنی سنط رس و بنار منفنی
گروههای عاملی مواد آلی ،افزایش میدهند و ای اتصال مواد آلی را از
تجزیه سریع حفظ میکند .سرعت معندنی شندن سنریعتنر نیتنروژن
بقایای گیاهی در خاک های کلسیمی در مقایسه با خاکهای سندیمی
نشان میدهد که نقش غیرمستقیم ای کاتیونها بنر معندنی شندن و
نگهداشت نیتروژن آلی ،قویتر از نقش مستقیم ای کاتیونهنا اسنت.
مطالعات مختلفنی تنأثیر رس و ینا خصوصنیات وابسنته بنه آن را در
پایداری بقایای آلی و زیستتوده میکروبی خاکها نشان دادهاند (.)17
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر
مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی در سنط احتمنال ینک درصند
معنی دار شد (جندول  .)3نتنایج نشنان داد بیشنتری مقندار نیتنروژن
زیست توده میکروبی در تیمار حاوی رس اشباع از کاتیون کلسنیم بنه
میزان  10/57میلنیگنرم در  50گنرم خناک خشنک بنه دسنت آمند
درصننورتیکننه تیمننار حنناوی رس اشننباع از کنناتیون آلومینیننوم دارای
کمتری مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبنی ( 4/92میلنیگنرم در 50
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گرم خاک خشک) بود (شکل  .)12مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
در خاکهای سدیمی در مقایسه با خاکهای کلسیمی کمتنر بنود کنه
ای امر میتواند بنه دلینل فقندان شنرایط هنوازی مناسنب در خناک
سدیمی باشد ( .)53سمیت آلومینیوم برای ریز جانداران سبب کناهش
فعالیت آنزیم ها در نتیجه کمپلکس شدن ،فلوکولنه شندن ینا رسنوب

آنزیمها شنده و در نتیجنه تجزینه مناده آلنی کناهش منییابند (.)24
همچنی وجود آلومینیوم در خاک منجر به کاهش  pHخاک شنده در
نتیجه رشد و فعالیت ریز جانداران و فعالیت آنزیمنی کناهش منییابند
(.)31

شکل  -12تأثیر نوع کاتیون تبادلی بر نیتروژن زیستتوده میکروبی
Figure 12- The effects of exchangeable cation on microbial biomass nitrogen

اثر متقابل نوع و مقدار رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها در طی دو ماه خوابانیندن
نمونه ها اثر متقابل نوع و مقدار رس ،بنر درصند نیتنروژن آمونینومی،
نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی شده در سط احتمال ینک درصند
معنیدار شدند (جدولهای  2و  .)3درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتنروژن

نیتراتی و نیتروژن معدنی با افزایش مقدار رس در خاکهای مصنوعی
برای هر سه نوع رس کائولینیت ،ایلینت و موننتموریلونینت کناهش
یافتند و درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتراتی و معدنی در رس کائولینینت
بیشتر از رس ایلیت و مونتموریلونیت بود (جدولهای  4و .)5

جدول  -4تأثیر نوع و مقدار رس بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 4- The effects of clay type and clay content on percentage of NH4+-N and NO3—N
نیتروژن آمونیومی)(NH4+-N
نیتروژن نیتراتی)(NO3--N

60 day
5.15 a

%

%

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

)Incubation time (day
30 day
45 day
3.14 a
4.16 a

15 day
2.07 a

60 day
2.05 a

)Incubation time (day
30 day
45 day
1.14 a
1.65 a

نوع رس× مقدار رس
Clay type × Clay content
15 day
0.59 a

0

3.64 b

2.86 b

1.96 b

1.05 b

1.60 b

1.32 b

0.97 b

0.55 b

5

3.17 d

2.44 d

1.66 c

0.86 d

1.19 d

0.96 d

0.72 d

0.38 d

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

3.33 c

2.58 c

1.75 c

0.93 c

1.43 c

1.17 c

0.88 c

0.45 c

5

3.00 e

2.30 e

1.56 e

0.79 e

1.14 e

0.92 d

0.68 de

0.39 d

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

2.79 f

2.16 f

1.49 f

0.77 e

1.05 f

0.85 e

0.65 e

0.35 d

5

1.89 g

1.45 g

0.99 g

0.58 f

0.86 g

0.71 f

0.53 f

0.26 e

10

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی

بررسی نتایج نشان داد صرفن ر از ننوع رس ،بنا افنزایش مقندار
رس از درصد نیتروژن آمونیومی کاسته شد (جدول  .)4با افزایش مدت
زمان خوابانیدن نمونههنا درصند نیتنروژن آمونینومی افنزایش یافنت.
بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها در
ش خالص به میزان  2/05درصد و کمتری درصد نیتروژن آمونینومی
 15روز بعد از خوابانیدن نمونههنا در خناکهنایی بنا  10درصند رس
مونت موریلونیت به میزان  0/26درصد اندازهگیری شد (جندول  .)4در
طننی دوره خوابانینندن ،بننا افننزایش مقنندار رس در نمونننههننای خنناک
صرف ن ر از نوع رس ،درصد نیتروژن نیتراتی کاهش یافت .بیشنتری
درصد نیتروژن نیتراتی  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها در ش خالص
به میزان  5/15درصد و کمتری درصد نیتروژن آمونیومی  15روز بعند
از خوابانیدن نمونهها در خاکهایی با  10درصد رس مونتموریلونینت
به میزان  0/58درصد اندازهگیری شند (جندول  .)4بنا افنزایش مندت
زمان خوابانیدن نمونه ها معدنی شدن نیتروژن افزایش یافت .بیشتری
درصد نیتروژن معدنی شده  60روز بعد از خوابانیدن نمونههنا در شن
خالص به میزان  7/28درصد و کمتری درصد نیتنروژن معندنی شنده
 15روز بعد از خوابانیدن نمونههنا در خناکهنایی بنا  10درصند رس
مونتموریلونیت به میزان  0/84درصد انندازهگینری شند (جندول .)5
سننط ویننژه بنناالتر و ظرفیننت تبننادل کنناتیونی ( )CECبیشننتر
مونت موریلونیت در مقایسه با کائولینیت و ایلیت (جدول  )1منجنر بنه
کاهش مقدار و درصد نیتروژن معدنی شد .سنط وینژه بنرای جنذب
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نیتروژن در خاکها بستگی به مینرالوژی رسها دارد .وگل و همکاران
( )48مشاهده کردند که مدت طوالنی بعد از اضافه کردن کود آلی بنه
خاکهای مصنوعی با مینرالوژی متفاوت مقدار کرب و نیتنروژن آلنی
در خاک های مصنوعی حاوی مونتموریلونیت در مقایسه با خاکهای
مصنوعی حاوی ایلیت بیشتر بود؛ بنابرای زمانی که کانیهای خنالص
با مواد آلی خوابانیده میشنوند ،ممکن اسنت مینرالنوژی تنأثیری بنر
پویایی کرب و نیتروژن آلی در کوتاه مندت نداشنته باشند ( )34ولنی
زمانی که ای خاکهای مصنوعی به مدت طوالنی خوابانیده میشوند،
مقنندار کننرب و نیتننروژن آلننی بیشننتری در خنناکهننای حنناوی رس
مونت موریلونیت مشاهده شد ( .)48نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان
داد که اثر متقابل نوع و مقدار رس ،بنر مقندار نیتنروژن زیسنتتنوده
میکروبی در سط احتمال یک درصد معنیدار شد (جندول  .)3مقندار
نیتروژن زیستتنوده میکروبنی بنا افنزایش مقندار رس در نموننههنا،
صننرفن ننر از نننوع رس ،افننزایش یافننت .همچنننی مقنندار نیتننروژن
زیسننتتننوده میکروبننی در رس کائولینیننت بیشننتر از رس ایلیننت و
مونتموریلونیت بود (جدول  .)5بیشتری مقدار نیتنروژن زیسنتتنوده
میکروبی در خاک هنای دارای  10درصند رس کائولینینت بنه مینزان
 10/35میلننیگننرم در  50گننرم خنناک خشننک و کمتننری نیتننروژن
زیست توده میکروبی در تیمار شناهد (شن خنالص) بنه مینزان 4/31
میلیگرم در  50گرم خاک خشک اندازهگیری شد (جدول .)5

جدول  -5تأثیر نوع و مقدار رس بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 5- The effects of clay type and clay content on percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass nitrogen

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی
Microbial biomass nitrogen
mg N/50 g dry soil
4.31 e

60 day
7.28 a

Mineralized nitrogen
%

نوع رس× مقدار رس

مدت زمان خوابانیدن (روز)

Clay type × Clay content

)Incubation time (day
30 day
45 day
4.29 a
5.85 a

15 day
2.67 a

0

9.12 b

5.28 b

4.20 b

2.94 b

1.60 b

5

10.35 a

4.39 d

3.43 d

2.39 d

1.24 d

10

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

7.33 cd

4.80 c

3.77 c

2.64 c

1.38 c

5

9.79 ab

4.17 e

3.24 e

2.25 e

1.18 e

10

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

6.73 d

3.86 f

3.03 f

2.15 f

1.13 e

5

7.65 c

2.77 g

2.17 g

1.53 g

0.84 f

10

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests
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اثر متقابل نوع رس و کاتیون تبادلی

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادههنا اثنر متقابنل ننوع رس و
کنناتیون تبننادلی بننر درصنند نیتننروژن آمونیننومی ،نیتننروژن نیتراتننی و
نیتروژنی معدنی در تمام دوره خوابانیدن در سط احتمال ینک درصند
معنیدار شدند ولی اثر متقابل ننوع رس و کناتیون تبنادلی بنر درصند
نیتروژن آمونیومی در  30روز خوابانیدن در سط احتمال پننج درصند
معنیدار شد (جندولهنای  2و  .)3همچننی اثنر متقابنل ننوع رس و
کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژننی معندنی در 15
روز اول خوابانیدن معنیدار نبود (جندولهنای  2و  .)3نتنایج مقایسنه
میانگی دادهها نشان داد که در طی دوره خوابانیدن ،بیشتری درصند
نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی در خاک حناوی
کائولینیننت بننا کنناتیون تبننادلی کلسننیم و کمتننری درصنند نیتننروژن
آمونیننومی ،نیتننروژن نیتراتننی و نیتننروژن معنندنی در خنناک حنناوی
مونت موریلونیت با کاتیون تبادلی آلومینیوم مشاهده شدند ،درحالیکنه
کاتیون تبادلی سدیم اثر حد واسنطی بنر درصند نیتنروژن آمونینومی،
نیتننروژن نیتراتننی و نیتننروژن معنندنی در هننر سننه نننوع رس داشننت
(جدولهای  6و  .)7بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی  60روز بعند از
خوابانیدن نمونهها در خاک حاوی رس کائولینینت بنا کناتیون تبنادلی
کلسیم به میزان  1/81درصد اندازه گیری گردید (جدول  .)6همچننی
بررسی نتایج نشان داد در طی دوره خوابانیدن بیشتری درصد نیتروژن
نیتراتی صرف ن ر از نوع رس در خاک هنای اشنباع شنده بنا کناتیون
کلسیم و کمتری درصد نیتروژن نیتراتی در خاکهای اشباع شنده بنا
کاتیون آلومینیوم مشاهده شدند (جدول  .)6بیشتری درصند نیتنروژن
نیتراتی در خاک حاوی رس کائولینیت با کناتیون تبنادلی کلسنیم بنه
میننزان  4/18درصنند ( 60روز بعنند از خوابانینندن) و کمتننری درصنند
نیتروژن نیتراتی در خاک حاوی رس مونتموریلونیت با کاتیون تبادلی
آلومینیوم به میزان  1/09درصد ( 15روز بعد از خوابانیدن) اندازهگیری
شدند (جدول .)6
نتایج مقایسه میانگی دادهها نشنان داد بنا افنزایش مندت زمنان
خوابانیدن نمونه ها درصد نیتنروژن معندنی افنزایش یافنت .بیشنتری
درصد نیتروژن معدنی  60روز بعند از خوابانیندن نموننههنا ،در خناک
حاوی رس کائولینیت با کاتیون تبادلی کلسیم به مینزان  6/06درصند
اندازهگیری گردیند (جندول  .)7در تمنام دوره خوابانیندن خناکهنای
کلسیمی بیشتری و خاکهای آلومینینومی کمتنری درصند نیتنروژن
معدنی را صرف ن ر از نوع رس داشت (جدول  .)7نتایج نشان داد کنه
تأثیر مینرالوژی رس بر درصد نیتروژن آمونیومی ،نیتنروژن نیتراتنی و
نیتننروژن معنندنی در خنناکهننای کلسننیمی مشننخصتننر و بیشننتر از
خاکهای سدیمی و آلومینیومی بود .مطالعه مستقیم تنأثیر مینرالنوژی
رس بر نگهداشت و پویایی مواد آلی کمیاب است و دانش منا در این
زمینه محدود و اط عات موجود ضدونقیض میباشد .ولی بهطنورکلی

پذیرفته شده است که نگهداشت مواد آلی خاک در حضور کنانیهنای
رسی به ترتینب آلوفنان> اسنمکتایت> ایلینت> کائولینینت کناهش
مییابد ( .)50 ،6مینرالوژی خاک در تعیی مقدار کرب آلی ذخیره شده
در خنناکهننا و زمننان بازگشننت آن اهمیننت زیننادی دارد ( .)4چننون
برهمکنش بی ذرات مواد معدنی و مواد آلی از مینرالنوژی خناک ،بنه
دلیل سط ویژه ( )SSAو میزان بار متفاوت کانیهای مختل خناک،
تأثیر میپذیرد ( .)44به ن ر میرسند نتنایج متفناوت و متضناد تنأثیر
مینرالوژی رس بر نگهداشت و پویایی مواد آلی تا اندازهای مربنوط بنه
نوع کاتیونهای تبادلی موجود در مکانهای تبادلی کنانیهنای رسنی
باشد .در پژوهش حاضر تأثیر مینرالوژی رس بر تجزیه بقایای گیناهی
زمانی که سدیم کاتیون تبادلی کانیهای رسی است ،کمتنر مشنخص
میباشد .مکانیسمهای مختلفی چگونگی تأثیر مینرالنوژی بنر معندنی
شدن مواد آلی در خاک را مورد بررسی قرار دادهاند .برای مثال ،فرض
میشود که کانیهای رسی بهطور مستقیم بنا میکنروبهنا در ارتبناط
هستند بنابرای سرعت متابولیسم میکروبها با تغییر محلنول خناک و
پیوند آنزیمهنای بنرون سنلولی تغیینر منیکنند و در نتیجنه فعالینت
میکروبها و تجزیه ماده آلی تحت تأثیر قرار میگیرد (.)45
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متقابنل ننوع رس و
نوع کاتیون تبادلی بر مقدار نیتروژن زیسنتتنوده میکروبنی در سنط
احتمال یک درصد معنیدار شدند (جدول  .)3بیشتری مقدار نیتنروژن
زیستتوده میکروبی در خاک حاوی رس کائولینیت با کناتیون تبنادلی
کلسیم ( 12/57میلیگرم در  50گرم خاک خشک) و کمتری نیتروژن
زیست توده میکروبی در خاک حاوی رس مونتموریلونیت بنا کناتیون
تبادلی آلومینیوم ( 4/68میلیگرم نیتروژن در  50گنرم خناک خشنک)
اندازهگیری شد و کاتیون تبنادلی سندیم اثنر حند واسنطی بنر مقندار
نیتروژن زیستتوده میکروبی در هر سه ننوع رس داشنت (جندول .)7
ای امر بهخوبی نشان می دهد که سدیم تبادلی باعنث ایجناد شنرایط
فیزیکی نامطلوب در خاک میشود بنابرای مقدار نیتروژن زیستتنوده
میکروبی کمتر در خاکهای سدیمی در مقایسه با خاکهای کلسنیمی
میتواند به دلیل شرایط فیزیکی نامطلوب در این خناکهنا باشند .در
خاکهای آلومینیومی با مینرالوژی متفاوت مقدار نیتروژن زیستتنوده
میکروبی در خاکهایی با رس مونتموریلونیت بهطور معنیداری کمتر
بود .ظرفیت تبادل کاتیونی و سط ویژه باالتر رس مونتموریلونینت،
سمیت آلومینینوم در محنیط خناک را افنزایش داده و بننابرای تعنداد
سلول های زنده کاهش مییابد و در نتیجه از تجزینه بقاینای گیناهی
کاسته می شود .به ن ر می رسد شرایط فیزیکوشنیمیایی محنیط رشند
میکروبها و در نتیجه فعالیت ریز جانداران خاک توسط کناتیونهنای
تبادلی تغییر مییابد که ای تأثیر غیرمستقیم کانیهای رسی ،منجر به
تفاوت در تجزیه بقایای گیاهی میشود؛ زیرا تغییرات فیزیکوشنیمیایی
ایجاد شده در خاک در نتیجه تغییر کاتیونهای تبادلی در رسهایی بنا

بررسی فرآیند معدنی شدن نیتروژن آلی تحت تأثیر نوع و مقدار رس و نوع كاتیون تبادلی
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ظرفیت تبادل کاتیونی و سط ویژه باالتر ،بیشتر میباشد (.)15
جدول  -6تأثیر نوع رس و کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 6- The effects of clay type and exchangeable cation on percentage of NH4+-N and NO3--N
نیتروژن آمونیومی)(NH4+-N
نیتروژن نیتراتی)(NO3--N

60 day
1.02 b

%

%

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

)Incubation time (day
30 day
45 day
2.29 b
3.19 b

نوع رس× نوع کاتیون تبادلی
Clay type × Exchangeable cation

15 day
1.34 b

)Incubation time (day
30 day
45 day
60 day
0.94 b
1.28 c
1.57 c

Na

1.41 a

1.81 a

1.47 a

1.03 a

Ca

1.46 de

1.19 de

0.86 cd

Al

1.51 d

1.22 d

0.88 c

Na

4.18 a

3.29 a

2.36 a

3.76 d

2.98 d

2.11 e

1.23 d

3.88 c

3.06 c

2.18 d

1.27 c

4.04 b

3.17 b

2.24 c

1.33 b

1.65 b

1.33 b

0.95 b

Ca

3.56 e

2.80 e

2.02 f

1.19 e

1.46 de

1.19 de

0.86 cd

Al

3.31 g

2.62 g

1.90 h

1.16 e

1.36 f

1.09 f

0.79 e

Na

3.41 f

2.70 f

1.95 g

1.17 e

1.43 e

1.16 e

0.83 d

Ca

3.10 h

2.45 h

1.78 i

1.09 f

1.17 g

0.95 g

0.70 f

Al

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

جدول  -7تأثیر نوع رس و کاتیون تبادلی بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 7- The effects of clay type and exchangeable cation on percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass
nitrogen

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی

Mineralized nitrogen
%

نوع رس× نوع کاتیون تبادلی

مدت زمان خوابانیدن (روز)

Clay type × Exchangeable cation

Microbial biomass nitrogen
mg N/50 g dry soil
6.27 d

)Incubation time (day
30 day
45 day
60 day
3.24 b
4.50 b
5.63 c

Na

12.57 a

6.06 a

4.79 a

3.40 a

Ca

4.95 ef

5.63 c

4.19 d

2.98 d

Al

5.73 de

5.44 d

4.31 c

3.08 c

Na

10.55 b

5.75 b

4.53 b

3.21 b

Ca

5.14 ef

5.07 f

4.02 e

2.89 e

Al

5.42 ef

4.71 h

3.74 g

2.69 g

Na

8.58 c

4.89 g

3.88 f

2.79 f

Ca

4.68 f

4.31 i

3.43 h

2.49 h

Al

Kaolinite

Illite

Montmorillonite

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

اثر متقابل نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها در طنول دوره خوابانیندن
اثر متقابنل ننوع کناتیون تبنادلی و مقندار رس ،بنر درصند نیتنروژن
آمونیومی ،نیتروژن نیتراتی و نیتروژن معدنی شنده در سنط احتمنال

یک درصد معنیدار شدند (جدولهای  2و  .)3در تمام دوره خوابانیدن
با افزایش سط رس صرفن ر از نوع کاتیونهنای تبنادلی از درصند
نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن نیتراتنی و نیتنروژن معندنی کاسنته شند.
بیشتری درصد نیتروژن آمونیومی و نیتنروژن نیتراتنی  60روز بعند از
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مهمتری فرایندهای طبیعی برای کاهش تجزیه ماده آلی خاک است.
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشنان داد اثنر متقابنل ننوع کناتیون
تبادلی و مقدار رس بر مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی در سنط
احتمال یک درصد معنیدار شدند (جندول  .)3بنا افنزایش مقندار رس
صرفن ر از نوع کاتیون تبادلی مقدار نیتروژن زیستتنوده میکروبنی،
افزایش یافنت .بیشنتری مقندار نیتنروژن زیسنت تنوده میکروبنی در
خاکهای کلسیمی با  10درصد رس به میزان  15/13میلیگرم در 50
گرم خاک خشک اندازهگیری شد و کمتری مقدار نیتروژن زیستتوده
میکروبی در تیمار شاهد به میزان  4/31میلیگنرم در  50گنرم خناک
خشک مشاهده گردید (جدول  .)9به ن ر میرسد تنأثیر کناتیونهنای
تبادلی بر تجزینه نیتنروژن بقاینای گیناهی از طرینق تنأثیر بنر رشند
میکروبی و فعالیت متنابولیکی و تغیینر ویژگنیهنای فیزیکوشنیمیایی
محیط رشد میکروبها صورت میگیرد .از آنجایی کنه معندنی شندن
بقایای گیاهی توسط فلور میکروبی خاک صورت میگیرد ،ای نتیجنه
استنباط می شود که حداقل بخشنی از این فرآینند بنهوسنیله انندازه،
فعالیت و تنوع جمعیت میکروبی خاک تن یم میشود (.)41 ،40 ،16

خوابانیدن نمونهها در ش خالص به ترتینب بنه مینزان  2/05و 5/15
درصد و کمتری درصد نیتروژن آمونیومی و نیتنروژن نیتراتنی  15روز
بعد از خوابانیدن نمونهها در خاکهایی آلومینیومی بنا  10درصند رس
به ترتیب به میزان  0/30و  0/64درصد اندازهگیری گردیدنند (جندول
 .)8با افزایش زمان خوابانیدن نمونهها ،درصد نیتروژن معدنی افنزایش
یافت .بیشتری درصد نیتروژن معدنی در تیمار شاهد (ش خالص) بنه
میزان  7/28درصد  60روز بعد از خوابانیدن نمونهها و کمتری درصند
نیتروژن معندنی در مندت زمنان  15روز بعند از خوابانیندن در خناک
آلومینیومی با  10درصد رس به میزان  0/94درصد اندازهگیری گردیند
(جدول  .)9به دلیل تأثیر مضر سدیم و آلومینیوم بر محیط خاک ،تأثیر
مقدار رس بر معدنی شدن نیتنروژن بقاینای گیناهی زمنانی کنه این
کاتیونها ،بهعنوان کناتیون تبنادلی بنر روی سنط رس قنرار دارنند،
واض تر است .تفاوت در معدنی شدن نیتروژن بی خاکهایی با مقادیر
صفر و  5درصد رس بسیار بیشتر از تفاوت در معدنی شندن نیتنروژن
بی خاکهایی با مقادیر  5و  10درصد رس بود .ای امر نشان میدهد
که خاکهایی با  5درصد رس سط کافی برای پایداری نیتروژن آلنی
عرضه میکننند .واکننش مناده آلنی بنا منواد معندنی خناک یکنی از

جدول  -8تأثیر نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس بر درصد نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی
Table 8- The effects of exchangeable cation and clay content on percentage of NH4+-N and NO3--N
نیتروژن آمونیومی)(NH4+-N
نیتروژن نیتراتی)(NO3--N

60 day
5.15 a

%

%

نوع کاتیون تبادلی× مقدار رس

مدت زمان خوابانیدن (روز)

مدت زمان خوابانیدن (روز)

Exchangeable cation ×Clay
content

)Incubation time (day
30 day
45 day
3.14 a
4.16 a

15 day
2.07 a

60 day
2.05 a

)Incubation time (day
30 day
45 day
1.14 a
1.65 a

15 day
0.59 a

0

3.32 c

2.59 c

1.77 c

0.92 c

1.33 c

1.10 c

0.84 c

0.46 c

5

2.74 f

2.12 e

1.46 e

0.79 d

1.05 f

0.84 f

0.63 e

0.33 e

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

3.53 b

2.73 b

1.87 b

1.03 b

1.61 b

1.31 b

0.95 b

0.50 b

5

2.96 d

2.27 d

1.54 d

0.79 d

1.24 d

1.00 d

0.73 d

0.41 d

10

5.15 a

4.16 a

3.14 a

2.07 a

2.05 a

1.65 a

1.14 a

0.59 a

0

2.90 e

2.27 d

1.56 d

0.80 d

1.05 f

0.84 f

0.63 e

0.39 d

5

2.37 g

1.81 f

1.22 f

0.64 e

0.90 g

0.75 g

0.57 f

0.30 e

10

Na

Ca

Al

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

نتیجهگیری کلی
مخلوط کنردن بقاینای گیناه یونجنه بنا خناکهنای مصننوعی و
خوابانیدن آنها ای امکان را فراهم کرد تا تأثیر ننوع و مقندار رس و
نوع کاتیون تبادلی بر درصند نیتنروژن آمونینومی ،نیتنروژن نیتراتنی،
نیتروژن معدنی و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی مورد بررسی قرار

گیرند .با افزایش مدت زمان خوابانیدن نمونهها درصد نیتروژن معدنی
افزایش یافت .نتایج پژوهش نشان داد که معدنی شدن نیتروژن آلی و
مقدار نیتروژن زیست توده میکروبی تحت تأثیر ویژگیهای کانیهنای
رسی قرار میگیرد و برهمکنش مواد آلی و معدنی مهمتری فرآینندی
است که باعث کاهش تجزینه مناده آلنی در خناک منیشنود .مقندار
نیتروژن معدنی شده و نیتروژن زیستتوده میکروبی در خاکهنایی بنا
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رس کائولینیت با ظرفیت تبادل کاتیونی کمتر ،بیشتر از خاکهنایی بنا

رس مونتموریلونیت و ایلیت بود.

جدول  -9تأثیر نوع کاتیون تبادلی و مقدار رس بر درصد نیتروژن معدنی شده و مقدار نیتروژن زیستتوده میکروبی
Table 9- The effects of exchangeable cation and clay content on percentage of mineralized nitrogen and microbial biomass
nitrogen

نیتروژن معدنی شده

نیتروژن زیستتوده میکروبی

Mineralized nitrogen
%

Microbial biomass nitrogen

نوع کاتیون تبادلی× مقدار رس
Exchangeable cation × Clay
content

مدت زمان خوابانیدن (روز)
mg N/50 g dry soil
4.31 e

60 day
7.28 a

)Incubation time (day
30 day
45 day
4.29 a
5.85 a

6.08 d

4.69 c

15 da y
2.67 a

0

2.63 c

1.38 c

5

7.03 c

3.82 f

2.97 f

2.09 e

1.12 e

10

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

12.27 b

5.18 b

4.06 b

2.83 b

1.53 b

5

15.13 a

4.23 d

3.29 d

2.28 d

1.20 d

10

3.72 c

4.31 e

7.28 a

5.85 a

4.29 a

2.67 a

0

4.84 e

4.07 e

3.22 e

2.27 d

1.19 d

5

5.62 d

3.29 g

2.57 g

1.80 f

0.94 f

10

Na

Ca

Al

در هر ستون میانگی های دارای حروف مشابه از ن ر آزمون چند دامنهای دانک اخت ف معنیداری در سط احتمال  5درصد ندارند
In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the view point of
Duncan's multiple range tests

معدنی شدن نیتنروژن بقاینای گیناهی در شن خنالص بیشنتر از
خاکهای دارای  5و  10درصد رس بود که نشان میدهد مقندار رس
خاکها بر ظرفیت آنها برای حفظ و ذخیره نیتروژن آلی مثثر اسنت.
از آنجا که خاک هایی با مقدار رس متفناوت سنط و ظرفینت تبنادل
کاتیونی متفاوتی دارند ،بنابرای ذخیره نیتروژن آلی در ای خاکها تنا
اندازه ای توسط سنط  ،ظرفینت تبنادل کناتیونی و حفاظنت فیزیکنی
عرضه شده توسط آنها کنترل میشود .معدنی شدن نیتروژن بقاینای
گیناهی و مقندار نیتننروژن زیسنتتننوده میکروبنی در خنناکهنایی بننا
کاتیونهای تبادلی مختل  ،متفاوت بنود .بیشنتری و کمتنری مقندار
نیتروژن معدنی شده و نیتروژن زیسنتتنوده میکروبنی بنه ترتینب در
خاک های با کاتیون تبادلی کلسیم و خناکهنایی بنا کناتیون تبنادلی

آلومینیوم اندازهگیری گردید .کاتیونهای تبادلی با تغییر ویژگنی هنای
فیزیکوشیمیایی محیط رشد میکروبها و احتماالت کنترل اندازه ،فعالیت
و تنوع جمعیت میکروبی ،معدنی شدن نیتروژن آلی و مقدار زیستتوده
میکروبی تولید شده را کنترل میکنند .از آنجایی که کانیهای مختل
دارای سط ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی متفاوتی هستند و تغیینرات
فیزیکوشیمیایی ایجاد شده در محیط خناک در نتیجنه تغیینر کناتیون
تبادلی در خاکهایی با ظرفیت تبادل کناتیونی و سنط وینژه بناالتر،
بیشتر است ،به همی دلیل به ن ر میرسند کنه تنأثیر مینرالنوژی بنر
پویایی مواد آلی و زیستتوده میکروبی تا اندازهای ناشی از نوع کاتیون
تبادلی موجود در مکانهای تبادلی سط رسها باشد.
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Introduction: Mobilization and stabilization of organic matter in soils represent a set of complex processes
involving the processing and decomposition of organic matter by diverse communities of soil fauna and
microorganisms, as well as chemical-physical interactions with mineral particles of soil. Clay minerals have high
effects on the soil organic matter dynamics. Clay minerals with the physical protection of organic matter play an
important role in reducing the rate of decomposition of organic matter. The effects of soil texture on the soil
organic matter dynamics have been investigated in many studies, but the effects of exchangeable cations and
clay types on mineralization of organic nitrogen and microbial biomass nitrogen have not been given much
attention. For this reason, the aim of this study was to evaluate the effects of types and clay contents and
exchangeable cations on the mineralization of organic nitrogen and microbial biomass nitrogen.
Material and Methods: Appropriate amounts of homoionic Na-, Ca- and Al- clays from Georgia kaolinite,
Illinois illite and Wyoming montmorillonite were mixed with pure sand to prepare artificial soils with different
clay contents, exchangeable cations, and clay types. The artificial soils have zero, 5 and 10% clay from Georgia
kaolinite, Illinois illite and Wyoming montmorillonite that their clay minerals saturated with Ca, Na and Al.
Alfalfa plant residues were incorporated into the artificial soils and the soils were inoculated with microbes from
a natural soil and incubated for 60 days and concentration of NH4-N and NO3-N were measured every 15 days.
In the artificial soil samples, microbial biomass nitrogen was measured by the fumigation-extraction method in
the end time of incubation period.
Results and Discussion: The results of this study showed that the percentage of mineralized nitrogen in the
two-month incubation period, was higher in the pure sand than in soils containing 5% and 10% clay, indicating
that clay contents influence the capacity of soils to protect and store organic nitrogen. Microbial biomass
nitrogen increased as the amount of clay in the soil increased. The highest and lowest amounts of microbial
biomass nitrogen measured in soils with 10% clay (9.26 mg per 50 g dry soil) and pure sand (4.31 mg per 50 g
dry soil), respectively. There was a significant influence of exchangeable cations on the percentage of
mineralized nitrogen and microbial biomass nitrogen. The microbial biomass nitrogen and the percentage of
mineralized nitrogen were highest in Ca-soils and lowest in Al-soils. The percentage of mineralized organic
nitrogen in two months of incubation period was highest in soils with Georgia kaolinite clay and lowest in soil
with Wyoming montmorillonite clay. The amounts of microbial biomass nitrogen in soils with Wyoming
montmorillonite clay were lower than soils with Georgia kaolinite and Illinois illite clays. The percentage of
mineralized organic nitrogen increased as the incubation period increased. The results of this study indicated that
organic nitrogen mineralization rates and microbial biomass nitrogen were affected by types and clay contents
and exchangeable cations and interaction of organic matter with clays and is an important process as it slows soil
organic matter decomposition.
Conclusions: Mixing the alfalfa residues with artificial soils and incubation samples allowed to study the
effects of types and clay contents and exchangeable cations on the percentage of NH4+-N, NO3--N, mineralized
nitrogen, and microbial biomass nitrogen. Soils with different clay contents have different surface areas and
cation exchange capacities; therefore, it is concluded that organic nitrogen storage of soils is, partly, controlled
by the surface areas, cation exchange capacity and physical protection provided by the soils. Nitrogen
mineralization and the amounts of microbial biomass nitrogen were different in soils with different exchangeable
cations. It is concluded that exchangeable cations exert their influence on microbial biomass and hence nitrogen
dynamics by controlling the size and activity of the microbial population through modifying the physicochemical
characteristics of microbial habitats. Since various clay minerals have different specific surface areas and cation
exchange capacity and the physicochemical changes induced in the soil environment as a result of variations of
exchangeable cations is much greater in soils with higher cation exchange capacity and specific surface area. It
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seems the effects of clay mineralogy on the dynamics of organic materials and microbial biomass, in part, arise
from the type of exchangeable cations present on the exchange sites of the clay minerals.
Keywords: Ammonium, Biomass, Cation Exchange Capacity, Nitrate, Specific surface
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شناسایی مولکولی و تعیین خصوصیات محرک رشدی سویههای باکتری جدا شده از ریزوسفر
گندم
ویدا همتی -1هادی اسدی رحمانی -*2شکوفه

رضایی3
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چکیده
باكتريهاي محرک رشد گياه از طریق مکانيسم هاي مختلف مانند حلكنندگی فسفات ،توليد اكسين و سيدروفور باعث افزاای عللکزرگ گياهزا
زراعی میشوند .گر این تحقيق جداسازي و شناسایی باكتريهاي ریاوسفر گندم انجام شد و برخی از خصوصيات محرک رشدي از قبيل توليزد اكسزين،
سيدروفور و حلكنندگی فسفات معدنی مورگ اندازه گيري قرار گرفت .براي غربالگري ژنتيکی  20جدایه مورگ بررسی از روش آنزاليا محزدوگگر گيا اي
ریبوزمی تکثيري یا  ARDRAاستفاگه شد .بدین منظور پس از انجام  PCRبا استفاگه از آغازگرهاي علومی  27Fو  1492Rبزراي تکثيزر ناحيزه ژنزی
 ،16S rDNAاز آنایمهاي برشی  HpaIIو  RsaIبراي هضم ناحيه ژنی  16S rDNAاستفاگه شد .نتایج غربالگري ژنتيکی نشا گاگ پس از هضم ناحيه
تکثير شده با آنایم هاي برشزی تنزوق قابزل مهحظزه اي مشزتلل بزر هفزت الگزوي برشزی قابزل مشزاهده اسزت .گونزههزاي Chryseobacterium
 Pedobacter duraquae ،Novosphingobium aromaticivorans ،C. taiwanense ،C. piperi ،C. lathyri ،ginsenosidimutansو
 Sphingomonas koreensisشناسایی شدند .نتایج نشا گاگ كه تلامی جدایهها قاگر به توليد اكسين بوگند كه بيشزترین اكسزين توليزد شزده 25/93
ميلیگرم گر ليتر) مربوط به جدایه  F1بوگ .هلچنين تنها سه جدایه  F45 ،F3و  F46توانایی توليد سيدروفور گر محيط  CASآگار را گارا بوگند .گر مزورگ
توا حلكنندگی فسفات معدنی ،نتایج نشا گاگ كه تنها گو جدایه توانایی حلكنندگی فسفات را گاشتند كه گر این ميا جدایه  4/16 F6قطر هالزه بزه
كلنی) بيشترین توا حلكنندگی را گاشت.
واژههاي كلیدي :اكسين ،باكتريهاي محرک رشد گياه ،سيدروفور

مقدمه

1

گندم یکی از مهمتزرین گياهزا زراعزی گر توليزد فزرآورگههزاي
غذایی محسوب مزیشزوگ .كشزت گنزدم بزدليل افزاای روز افزاو
جلعيت و مصرف سرانه باالي نا محور اصلی سيستمهاي زراعی گر
گنيا ارزیابی گرگیده است .گر كشزاورزي نزوین بزا توجزه بزه افزاای
جلعيت انسانی و گر پی بحرا هزاي آلزوگگی محزيط زیسزتی بزدليل
استفاگه از سلوم و كوگهاي شيليایی ،اتخاذ راهکارهزاي مناسزک كزه
چنين خطراتی را نداشته باشند ،ضروري است كه یکی از این راهکارها
مصرف كوگهاي زیستی گر سيستم هزاي زراعزی اسزت  .)33كزاربرگ
باكتريهایی كزه گر ریاوسزفر گياهزا زراعزی سزاكن بزوگه و گاراي
 1و  -3گانشجوي كارشناسی ارشد و استاگیار ،گانشگاه آزاگ اسهمی واحد كرج
 -2گانشيار مؤسسزه تحقيقزات خزاک و آب ،سزازما تحقيقزات ،آمزوزش و تزرویج
كشاورزي
٭ -نویسنده مسئول)Email: asadi_1999@yahoo.com :
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.65753

تأثيرات مثبتی بر رشد و عللکرگ گياها میباشند گر بيشتر گاارشزات
مورگ اشاره قرار گرفته است .این باكتريها كه با عنوا محزرک رشزد
گياه  )PGPRناميده میشوند شامل گونههاي متعدگي از باكتريهاي
متعلززق بززه جززنسهززایی ماننززد ،Azospirillum ،Azotobacter
 Herbaspirillum ،Bacillusو  Pseudomonasمیباشند .هر چند
مطالعات نشا گاگه است كه بزاكتريهزاي ریاوسزفري تنزوق زیزاگي
گاشته و هر روزه جنسهاي جدیدي به این گروه اضاقه میگرگگ .)23
این باكتريها گاراي جلعيت بيشتري گر ناحيه ریاوسزفري مزیباشزند
كه بهواسطه تجلع انواق تركيبات آلی آزاگ شده از ریشههزا اسزت كزه
غنی از عناصر و مواگ غذایی مورگ نياز باكتريهاست .)34
باكتريهاي ریاوسفري محزرک رشزد از طریزق مکانيسزمهزاي
مستقيم و غيرمستقيم اثرات مفيدي را بر روي گياه اعلزال مزیكننزد
 .)25گر روش مستقيم ،باكتريهاي محرک رشد به طور مستقيم و با
استفاگه از روشهاي مختلف باعث بهبوگ و افاای رشد گياه میشوند.
توليد و ترشح تنظزيم كننزدههزاي رشزد مثزل اكسزين ،سزيتوكنين و
جيبرلين ،انحهل فسفاتهاي معدنی و یا آلی نامحلول ،تثبيت نيتروژ
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اتلسفري و توليد آنایمهاي مثل آنایم ) - (ACCگيآمينزاز از جللزه
مکانيسمهاي مستقيم میباشند  18و  .)24توانزایی توليزد اكسزين گر
بززززززاكتريهززززززایی از قبيززززززل ،Azotobacter ،Alcaligenes
،Flavobacterium ،Entrobacter
،Azospirillum
 Rhizobium ،Pseudomonasو  Xanthomonasبه اثبزات رسزيده
است  5و  .)28گر روش غيرمستقيم ،این باكتريها با استفاگه از مزواگ
بازگارنده از قبيل آنایمها و یا تركيباتی مانند سيانيد هيزدروژ و یزا از
طریق افاای مقاومت طبيعی گياه ميابا موجک كاه و یزا توقزف
كامل بيلارگرهاي گياه ميابا میشوند .گاارش شده است كه باكتري
 Pseudomonas stutzeriبا توليزد آنزایم كيتينزاز سزبک ليزا شزد
هيفهاي قارچ  Fusarium solaniگرگیده است  7و .)10
باكتريهاي افااینده رشد با كلک به جذب آب و عناصر غزذایی
توسط گياه ،باعث بهبوگ جوانهزنزی و كلزک بزه گيزاه بزراي رشزد گر
شرایط تن هاي محيطی میشوند  .)35شزاووكات و هلکزارا )31
گززاارش كرگن زد كززه جدایززههززاي  Azotobacter ،Azospirillumو
 Pseudomonasتأثير مثبت و معنیگاري بر روي جوانزهزنزی و رشزد
گياه چه ذرت نشا گاگند .هلچنين سيدشریفی و خاوازي  )30گاارش
كرگند كه تلقيح بذر ذرت هيبرید  SC-434با باكتري Azospirillum
باعث تسریع گر رشد گياهچه و مؤلفههاي جوانهزنی بذر ذرت میشوگ.
هدف از این مطالعه شناسایی جدایههاي باكتریزایی و غربزالگري
مولکولی آنها با استفاگه از روش آنزاليا محزدوگگر گيا اي ریبزوزمی
تکثيري یا  ،ARDRAبررسی صفات محرک رشد یعنی قابليت توليزد
اكسين ،سيدروفور و حل كنندگی فسفات این جدایزههزا ،و گر نهایزت
بررسی تأثير آنها بر صفات مربوط به جوانهزنی بذر گندم بوگ.

مواد و روشها
باکتریهای مورد استفاده

گر این تحقيق  20جدایه بزاكتري كزه طزی مطالعزات گذشزته از
خاکهزاي ریاوسزفر گنزدم از اسزتا هزاي تهزرا  ،قزاوین ،زنجزا ،
آذربایجا شرقی و غربی ،كرگستا و هلدا جداسزازي شزده بوگنزد
مورگ استفاگه قرار گرفتند  .)4براي خزال سزازي و نگهزداري ،یزک
كلنی از هر جدایه گر محزيط نوترینزت آگزار )Nutrient Agar (NA
كشت گاگه و گرماگذاري گر گماي  28گرجه سانتیگزراگ بزه مزدت گو
الی چهار روز انجام گرفت تا باكتريها به مياا كافی رشد كنند ،بعزد
از آ گر گماي چهار گرجه سانتیگراگ نگهداري شدند .باكتريها مزورگ
رنگآمياي گرم قرار گرفته و از نظر شکل ظاهري مورگ مطالعه قزرار
گرفتنززد .گر ایززن تحقيززق از گو بززاكتري شناسززایی شززده موجززوگ گر
كلکسزززيو ميکروبزززی موسسزززه تحقيقزززات خزززاک و آب شزززامل
 Pseudomonas fluorescens strain R169و Azospirillum
 lipoferum strain OFبه عنوا شاهد استفاگه گرگید.
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جهت استخراج  DNAژنومی از جدایههاي مورگ بررسزی از روش
مبتنی بر  CTABاستفاگه شد  .)14براي تکثير ناحيه  16S rDNAاز
(5′27F
تركيزززززززززززک آغازگرهزززززززززززاي
(5′) AGAGTTTGATCCTGGCTCAG -3′و 1492R
) TACGGTTACCTTGTTACGACTT -3′به ترتيک به عنوا
آغازگرهاي مستقيم و معکوس استفاگه شد  .)21فرآیند تکثير  PCRبا
اسزززتفاگه از یزززک گسزززتگاه ترموسزززایکر (Techne, Genius
) FGEN02TP, USAصززورت گرفززت .گر ایززن واكززن از پززنج
ميکروليتر بافر تکثير  ،PCRسه ميکروليتر نلونزه حزاوي 1/5 ،DNA
واحد  0/4 ،DNA Taq polymeraseميلیمزوالر  ،dNTPگو ميلزی
موالر  MgCl2و  0/4ميکروموالر آغازگرها و آب گیزونياه سزترو تزا
حجم  50ميکروليتر استفاگه گرگید .گر ایزن واكزن واسرشزتهسزازي
اوليه گر گماي  94گرجه سلسيوس به مدت  4گقيقه و برنامزه حرارتزی
شامل  30چرخه واسرشتهسازي  DNAگر گماي  94گرجه سلسزيوس
به مدت  45ثانيه ،اتصال آغازگرها گر گماي  52گرجزه سلسزيوس بزه
مدت  45ثانيه ،توسعه  DNAگر گماي  72گرجه سلسيوس بزه مزدت
 120ثانيه و توسعه نهایی گر گماي  72گرجزه سلسزيوس بزه مزدت 7
گقيقه استفاگه گرگید.
آنالیز محدودگر  DNAریبوزمی تکثیری

براي غربالگري ژنتيکی جدایههاي مزورگ بررسزی از روش آنزاليا
محدوگگر  DNAریبوزمی تکثيري 1یا  ARDRAاستفاگه شزد .بزدین
منظور پس از  PCRبا استفاگه از آغازگرهاي علومی  27Fو 1492R
براي تکثير ناحيه ژنی  ،16S rDNAاز آنزایمهزاي برشزی  HpaIIو
 RsaIبراي هضم ناحيه ژنی  16S rDNAاستفاگه شد .گر این واكن
از  5ميکروليتر بافر 10 ،ميکروليتر محصزول  1/5 ،PCRواحزد آنزایم
برشی و آب گیونياه سترو تا حجم  50ميکروليتزر اسزتفاگه گرگیزد و
سپس گو ساعت گر  37گرجه سانتیگراگ قرار گاگه شد تا علزل بزرش
ناحيززه ژنززی انجززام شززوگ .سززپس بززه مززدت  20گقيقززه گر  65گرجززه
سانتیگراگ بزراي غيرفعزال كزرگ آنزایم قزرار گاگه شزد و گر نهایزت
چندشکلی ایجاگ شده ناشی از برش با آنایمهزاي محزدوگگر و طزول
قطعات برش خورگه بر روي ژل الکتروفورز گو گرصد مورگ ارزیابی قرار
گرفت.
از بين جدایههایی كه الگوي برشی مشزابهی توسزط آنزایمهزاي
برشی گاشتند ،یکی انتخاب گرگید و محصول تکثير شده مربزوط بزه
ناحيه  16S rDNAجهت خال سازي و تعيين توالی نوكلئوتيزدي از
طریق شركت تکاپوزیست تهرا بزه شزركت  Bioneerكزره جنزوبی
ارسال شد .پس از گریافت توالیهاي نوكلئوتيدي ،جهت رؤیت آ ها و
1- Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis
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ایجاگ ناحيه كانتيگ از نرمافاار  Vector NTIنسخه  10استفاگه شد.
توالیهاي اصهح شده با فرمت  FASTAذخيره شدند و هزر یزک از
توالیها با استفاگه از اباار جستجوي  (3 BLASTبا توالیهاي موجوگ
گر بانک ژ  NCBIو  EzTaxonمقایسه شدند.

محاسبه گرگید  .)29محيط كشزت اسزپربر شزامل  10گزرم گر ليتزر
گلوكا 0/5 ،گرم گر ليتر عصاره مخلر 0/1 ،گرم گر ليتر 0/25 ،CaCl2
گزرم گر ليتزر 2/5 ،MgSO4 .7H2Oگزرم گر ليتزر  Ca3(PO4)2و 10
گرم گر ليتر آگار میباشد كه با  pHحدوگ  7/2تنظيم میشوگ.

ارزیابی قابلیت تولید سیدروفور

تأثیر جدایههای باکتریایی بر صفات مربوط به جوانهزنی

توليد سيدروفور بزا اسزتفاگه از محزيط CAS Blue Agar

آزمو
انجام شد  .)2براي تهيه این محيط چهار محلول شامل محلول معرف
 ،Fe-Casمحلول بافر  ،PIPESمحلول غذایی و محلول كازآمينواسيد
به طور مجاا تهيه ،سترو و سپس با هم مخلوط شزدند .پليزتهزاي
شامل  CAS Agarپس از انجلاگ با تيز اسزتریل بزه چهزار قسزلت
مساوي تقسيم شزدند و از سوسپانسزيو تزازه جدایزههزا بزا جلعيزت
 )4×108 CFU/mlبه اندازه پنج ميکروليتر گر وسط هزر قسزلت بزه
روش قطرهگذاري تلقيح شدند .توانایی توليد سزيدروفور از روي تیييزر
رنگ آبی به نارنجی و با اندازهگيري هاله نارنجی رنگ تشزکيل شزده
گر اطراف كلنی باكتريها ارزیابی گرگید .هم چنين قطر كلنی باكتري
و نسبت قطر هاله به قطر كلنی نيا اندازهگيري و محاسزبه شزد .ایزن
آزمای گر سه تکرار انجام شد.
ارزیابی قابلیت تولید اکسین

به منظور بررسی توا توليد اكسين جدایهها ،ابتدا بزاكتريهزا بزه
مزدت  48سزاعت گر محزيط كشزت)Tryptic Soy Broth (TSB
كشت گاگه شدند .سپس  50ميکروليتر از سوسپانسيو باكتري بزه 25
ميلیليتر محيط  TSBمنتقل گرگید .بعد از  48سزاعت سوسپانسزيو
باكتري به مدت  15گقيقه و با نيزروي  10000gسزانتریفيوژ گرگیزد و
یک ميلیليتر از محلول بزاالیی بزا گو ميلزیليتزر معزرف سالکوسزکی
مخلوط گرگید .این مخلوط به مدت  25گقيقه گر گماي اتاق نگهداري
و سپس با اسزتفاگه از اسزپکتروفتومتر ميزاا جزذب نزور آ گر 535
نانومتر قراوت گرگید ) .(8مقدار توليد اكسين هر جدایه با مقایسه مقدار
جذب نور آ با منحنی تهيه شده از ایندول استيک اسيد محاسبه شد.
ارزیابی توان حلکنندگی فسفات معدنی

به منظور بررسی توا حلكنندگی فسفات معدنی ،ابتدا باكتريها
به مدت  48ساعت گر محزيط كشزت)Tryptic Soy Broth (TSB
كشت گاگه شدند و از سوسپانسيو جدایههزا بزه انزدازه گو ميکروليتزر
روي محيط كشت اسپربر به روش قطرهگذاري تلقزيح شزدند .سزپس
تشتک پتري بزه مزدت  5روز گر انکوبزاتور بزا گمزاي  28 ±2گرجزه
سلسيوس قرار گرفت .ظهور هاله شفاف گر پيرامو كلنی بزاكتري بزه
عنوا نشانه حلكنندگی فسفات گر نظزر گرفتزه شزد .بزراي ارزیزابی
نسبی انحهل فسفات ،نسبت قطر كل هاله  +كلونی) بر قطر كلزونی

براي بررسی تأثير جدایههایی باكتریایی ،صفات مربوط بزه جوانزه
زنی شامل وز تر و خشک ریشه و گياهچه ،طول ریشهچه و سزاقه-
چه ،گرصد ،سرعت و متوسط سرعت جوانهزنی مورگ اندازهگيري قزرار
گرفت.
بذر گندم رقم چلرا از بانزک ژ مؤسسزه تحقيقزات اصزهح و
تهيه نهال و بذر تهيه گرگید .به منظور ضزدعفونی ،بزذرها بلزدت 45
ثانيه گر محلول هيپوكلریت سدیم یک گرصد قرار گرفتند و به فاصله
چندین بار با آب مقطر سترو شسته شدند .بزه منظزور اجزراي تيلزار
تلقيح باكتریایی ،باكتريها تا فاز لگاریتلی تکثير گرگیدنزد و جلعيزت
باكتري ها گر حدوگ  CFU/ml 9/8×107تنظيم شد .بذرهاي اسزتریل
به فهسکهاي حاوي مایه تلقيح باكتريها منتقل شزده و بلزدت 30
گقيقه برروي شيکر گورانی قرار گرفتند .گر مرحله بعد تعداگ  100عزدگ
بذر گر گاخل پتريگی هاي استریل حاوي كاغذ صافی گر سه تکزرار
قرار گاگه شد .سپس گرب پتريگی ها با پارافيلم بسزته شزده و گرو
انکوباتور با گرجه حرارت  25گرجه سانتیگراگ قرار گاگه شدند .هزر روز
بذرها از نظر جوانهزنی مورگ بررسی قرار گرفتند .تزا پایزا روز هفزتم
تعداگ  10بذر از تکرارها برگاشت شد و صفات مربزوط بزه جوانزهزنزی
شامل وز تر و خشک ریشه ،وز تر و خشک گياهچه ،طزول ریشزه
چه و ساقهچه ،گرصد ،سرعت و متوسط سرعت جوانهزنی مورگ انزدازه
گيري قرار گرفت  16و .)19
تجزیه و تحلیل دادهها

آزمای به صورت طرح كامه تصاگفی انجام گرگید .براي تجایه
و تحليل گاگهها از نرمافاار آمزاري  SAS 9.1و بزراي انجزام مقایسزه
ميانگين گاگهها از روش آزمو حزداقل اخزتهف معنزیگار ) (LSDگر
سطح احتلال پنج گرصد استفاگه گرگید.

نتایج و بحث
اسزتخراج  DNAبزه روش  CTABبزه عنزوا روش مطلزوب و
مناسک جهت استخراج  20 DNAجدایه بدسزت آمزده ارزیزابی شزد.
تکثير ناحيه  16S rDNAگر واكن زنجيرهاي پليلراز ،تکثير بخشی
از ژنوم به طول تقریبی  1500جفت باز را گر كليزه جدایزههزاي مزورگ
بررسی نشا گاگ .پس از هضزم ناحيزه تکثيزر شزده  16S rDNAبزا
آنایمهاي برشی  HpaIIشکل  )1و  RsaIشکل  ،)2هفزت الگزوي
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تولید سیدروفور

 نتایج بهگست آمزده از انزدازهگيزري تزوا توليزد، گر این آزمای
) توانایی توليدF46 ،F45 ،F3 سيدروفور نشا گاگ كه تنها سه جدایه
2/86  بزا ميزانگينF46 سيدروفور را گاشتند كه گر این ميا جدایزه
 چزن و.)3 قطر هاله به كلنی) بيشترین توانایی توليد را گارا بوگ شکل
) نشا گاگند كه سيدروفور توليزد شزده توسزط بزاكتري12 هلکارا
 منگنززا و روي را، مززس، حهليززت آهززنPseudomonas putida
.افاای گاگ

M

F10 F18 F19

F22 F34

برشی مشاهده گرگید كه از هر كزدام یزک نلونزه بزراي تزوالییزابی
Chryseobacterium
 گونزززززههزززززاي.فرسزززززتاگه شزززززد
،C. taiwanense ،C. piperi ،C. lathyri ،ginsenosidimutans
Pedobacter
،Novosphingobium
aromaticivorans
 شناسایی شدند جزدولSphingomonas koreensis  وduraquae
.)1

F4 F21

F1

F6

F9

M

F41 F45 F46 F47

F52

M

1500 bp

500 bp

200 bp

M

F50 F56

F3

F8

F17

1500 bp

500
5000bp

200 bp

 جدایههاي. برش داده شده استHpa II ) با آنزیم محدودگر1500bp( 16S rDNA  ناحیهPCR  قطعه حاصل از.16S rDNA-RFLP -1 شکل
:F21  جدایه.Sphingomonas koreensis :F4  جدایه،Chryseobacterium ginsenosidimutans :F34  وF22 ،F19 ،F18 ،F10
 جدایه،Novosphingobium aromaticivorans :F9  جدایه، Pedobacter duraquae:F6  وF1  جدایههاي،Chryseobacterium taiwanense
:M .Chryseobacterium lathyri :F52  وF47 ،F46 ،F45 ،F41 ،F17 ،F9 ،F8 ،F3  و جدایههايChryseobacterium piperi:F56  وF50 هاي
100bp سایز ماركر
Figure 1- 16S rDNA-RFLP. The amplified 16S rDNA PCR fragment (1500bp) was digested by HpaII restriction enzyme. F10,
F18, F19, F22 and F34: Chryseobacterium ginsenosidimutans. F4: Sphingomonas koreensis. F21: Chryseobacterium taiwanense.
F1, F6: Pedobacter
5000duraquae. F9: Novosphingobium aromaticivorans. F50 and F56: Chryseobacterium piperi. F3, F8, F9, F17,
F41, F45, F46, F47 and F52: Chryseobacterium lathyri. M: DNA ladder 100bp

1396  اسفند-  بهمن،6  شماره،31  جلد،نشریه آب و خاك

M

F10

F18

F19

F22 F34

F4

F19

F22 F34

F4

F21

F1

F6

F9
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M

1500 bp

500 bp

200 bp

M

F10

F18

F21

F1

F6

F9

M

1500 bp

500 bp
5000

200 bp
 جدایههاي. برش داده شده استRsaI  با آنزیم محدودگر16S rDNA  ناحیهPCR  حاصل از1500bp  قطعه حدود.16S rDNA-RFLP -2 شکل
:F21  جدایه.Sphingomonas koreensis :F4  جدایه،Chryseobacterium ginsenosidimutans :F34  وF22 ،F19 ،F18 ،F10
 جدایه،Novosphingobium aromaticivorans :F9  جدایه،Pedobacter duraquae :F6  وF1  جدایههاي،Chryseobacterium taiwanense
:M .Chryseobacterium lathyri :F52  وF47 ،F46 ،F45 ،F41 ،F17 ،F9 ،F8 ،F3  و جدایههايChryseobacterium piperi:F56  وF50 هاي
.100bp سایز ماركر
Figure 2- 16S rDNA-RFLP. The amplified 16S rDNA PCR fragment (1500bp) was digested by RsaI restriction enzyme. F10,
F18, F19, F22 and F34: Chryseobacterium ginsenosidimutans. F4: Sphingomonas koreensis. F21: Chryseobacterium taiwanense.
F1, F6: Pedobacter duraquae. F9: Novosphingobium aromaticivorans. F50 and F56: Chryseobacterium piperi. F3, F8, F9, F17,
5000F41, F45, F46, F47 and F52: Chryseobacterium lathyri. M: DNA ladder 100bp

F46  تولید سیدروفور در جدایه-3 شکل
Figure 3- Siderophore productions by F46
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 باكتريهاي شناسایی شده ریزوسفر گندم-1 جدول
Table 1- Identification of bacteria from the wheat rhizosphere
جدایه

شکل كلونی

باكتري

Whole
colony

Bacterial
isolates

حاشیه

ارتفاع

Edge

Elevation

واكنش
گرم
Gram

رنگ

نام باكتري

Color

Bacterial name
Pedobacter duraquae

F1

Circular

Entire

Flat

-

CreamYellow

F3

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F4

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F6

Circular

Entire

Flat

-

CreamYellow

F8

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F9

Circular

Entire

Convex

-

OrangeYellow

F10

Circular

Entire

Convex

-

Orange

F17

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F18

Circular

Entire

Convex

-

Orange

F19

Circular

Entire

Convex

-

Orange

F21

Circular

Entire

Convex

-

Orange

F22

Circular

Entire

Convex

-

Orange

F34

Circular

Entire

Convex

-

Orange

F41

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F45

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F46

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F47

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F50

Circular

Entire

Flat

-

Orange

F52

Circular

Entire

Flat

-

Yellow

F56

Circular

Entire

Flat

-

Orange

 گر بررسی انجام شده توسط بنت.)2  بهگست آمد جدولF18 جدایه
Pseudomonas ) مشززخ شززد كززه جدایززههززاي8 و هلکززارا
 توانایی توليد مقاگیر اكسين را گر حضزور غلظزتهزايfluorescens
 گر پزووه هزاي انجزام.مختلف تریپتوفا و عدم حضور آ گاشزتند
 مشخ گرگیزدPseudomonas fluorescens  جدایه25 شده روي
 ميکروگرم بزر ميلزیليتزر بزوگ و2/44 كه متوسط مياا توليد اكسين

Chryseobacterium lathyri
Sphingomonas koreensis

شماره دخیره

مشابهت

GenBank
accession
No.

Similariy

KU924006

%99

KU923998

%99

KU924008

%99

KU924009

%99

KU924004

%99

KU924003

%99

KU924005

%99

Pedobacter duraquae
Chryseobacterium lathyri
Novosphingobium aromaticivorans
Chryseobacterium ginsenosidimutans
Chryseobacterium lathyri
Chryseobacterium lathyri
Chryseobacterium ginsenosidimutans
Chryseobacterium ginsenosidimutans
Chryseobacterium taiwanense
Chryseobacterium ginsenosidimutans
Chryseobacterium ginsenosidimutans
Chryseobacterium lathyri
Chryseobacterium lathyri
Chryseobacterium lathyri
Chryseobacterium lathyri

Chryseobacterium piperi
Chryseobacterium lathyri

Chryseobacterium piperi

توان تولید اکسین

نتایج حاصل از تجایه واریانس گاگهها نشا گاگ كه اثر جدایههاي
مختلف ریاوسفر گندم بر مياا توا توليد اكسين گر سزطح احتلزال
 مقایسه ميزانگين.)یک گرصد معنیگار بوگ گاگهها نشا گاگه نشدهاند
گاگهها نشا گاگ كه بيشترین مياا تزوا توليزد اكسزين بزا ميزانگين
 توليد گرگید و كلترین آ ازF1  ميلیگرم گر ليتر توسط جدایه25/93
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تلامی جدایهها قابليت توليد اكسين را گاشزتند و گامنزه آ از  1/3تزا
 4/5ميکروگرم بر ميلیليتر گر بين جدایهها متیير بوگ .)32
احلد و هلکارا  )1نشا گاگند كه جدایههاي Pseudomonas
گر گامنه  5/34تا  53/2ميکروگرم گر ميلیليتر قابليت توليد اكسزين را
گارا میباشند .نتایج خاكیپور و هلکزارا  )22نشزا گاگ كزه مقزدار
اكسين توليدي گر سویههاي  Pseudomonas fluorescensاز  0تزا
 31/6و توسط  Pseudomonas putidaاز  0تا  24/08ميلیگزرم گر
ليتر متیير بوگ.
حل کنندگی فسفات معدنی

نتایج بهگست آمده از سنج توا حلكنندگی فسفات باكتريها
نشا گاگ كه تنها گو جدایه  F6با ميانگين  4/16قطر هاله به كلنزی)
و  F56با ميانگين  2/5قطر هاله به كلنی) گاراي توانایی حلكننزدگی
فسفات بوگه ،اما سایر جدایهها فاقد این ویوگی بوگند شکل  .)4نتزایج
نوري و سعوگ  )27و مقامی و هلکزارا  )26نشزا گاگ كزه تلزامی
جدایزههزاي  Pseudomonas fluorescensمزورگ مطالعزه قزاگر بزه
انحهل تريكلسيم فسفات گر محيط جامد بوگند.

شکل  -4حل كنندگی فسفات معدنی و ایجاد هاله توسط جدایه F6
Figure 4- Phosphate solubilization and halo zone
production by F6

تأثیر جدایههای باکتریایی بر صفات مربوط به جوانهزنی

بررسی نتایج حاصل از تجایه واریانس گاگههاي این تحقيق نشا
گاگ كه اثر جدایههاي بومی ریاوسفر گندم بر صفات جوانهزنزی گنزدم
نظير وز تر و خشک ریشه ،وز تر گياهچه ،طول ریشهچه و سزاقه-
چه ،گرصد ،سرعت و متوسط سرعت جوانهزنی گر سطح احتلال یزک
گرصد و وز خشک گياهچه گر سطح احتلال پنج گرصد معنیگار بوگ
گاگهها نشا گاگه نشدهاند) .مقایسزه ميزانگين گاگههزا نشزا گاگ كزه
بيشترین وز تر گياهچه گر جدایه  F19با ميانگين  0/44گزرم) بزه-
گست آمد كه با جدایه  F22از نظر آماري اختهف معنیگاري نداشزت.
هلچنين كلترین وز تر گياهچه نيزا گرجدایزه  F41و تيلزار بزدو
تلقيح با ميانگين  )0/108مشاهده شد جزدول  .)2مقایسزه ميزانگين

گاگهها نشا گاگ كه بيشترین وز خشک گياهچه گر جدایزه  F18بزا
ميانگين  0/0336گرم) بهگست آمد جدول  .)2بيشترین وز تر ریشه
گر جدایه  0/771 F18گرم) و بيشترین وز خشک ریشزه گر شزاهد
مثبت  0/194 OFگرم) بهگست آمد جدول .)2
مقایسه ميانگين گاگهها نشا گاگ كه بيشترین طزول سزاقهچزه از
جدایه  F45با ميانگين  7/04سانتیمتر بهگست آمد .هلچنين كلترین
طول ساقهچه نيا گر تيلار بدو تلقيح بزا ميزانگين  3/58سزانتیمتزر
حاصل شد جدول  .)2مقایسه ميانگين گاگهها نشا گاگ كزه بيشزترین
طول ریشهچه از جدایه شاهد مثبت  R169با ميانگين  6/42سانتیمتر
بهگست آمد جدول  .)2از آنجایی كه باكتريهاي محرک رشد سزبک
افاای طول و سطح ریشهچه میشزوند ،گر نتيجزه بزدليل گسترسزی
بيشتر به آب و عناصر غذایی ،رشد گياه افاای مییابد  .)6جزاراک و
هلکارا  )20نشزا گاگنزد كزه تلقزيح گيزاه ذرت بزا بزاكتريهزاي
 Bacillus sp. Q5a ،Pseudomonas sp. Q4bو Azotobacter
 chroococcum strain 8باعث افاای معنیگار عللکرگ گيزاه مزی-
گرگگ .بذرهاي ذرت تلقيح یافته با باكتري  Azospirillumاز افزاای
گر طول ریشهچه ،ساقهچه و نسبت ریشهچزه بزه سزاقهچزه بيشزتري
نسبت به عدم تلقيح برخورگار بوگ .)30
مقایسه ميانگين گاگهها نشا گاگ كه بيشترین گرصد جوانهزنی گر
جدایه شزاهد مثبزت  OFبزا ميزانگين  33/33گرصزد و بعزد از آ گر
جدایههاي  F19و  F41با ميانگين  33حاصزل شزد .كلتزرین گرصزد
جوانهزنی نيا گر جدایه  F3بزا ميزانگين  27/33گرصزد مشزاهده شزد
جدول  .)2غهمی و هلکارا  )17نشا گاگنزد تلقزيح بزذر ذرت بزا
باكتريهاي محرک رشد باعث بهبوگ گرصد جوانهزنی و رشد گياهچزه
ذرت میشوگ .الليليجی  )15گاارش كرگ پوش گار كزرگ بزذر ذرت
با جدایههزاي  ،Pseudomonas fluorescensباعزث بهبزوگ ميزاا
ظهور و گرصد جوانهزنی گياهچهها گر مارعه شد.
مقایسه ميانگين گاگهها نشا گاگ كه بيشترین سرعت جوانهزنی از
جدایه  F45با ميانگين  53/99روز بر تعداگ) بهگسزت آمزد .هلچنزين
كلترین سرعت جوانهزنی گر جدایه  F9با ميانگين  32/7روز بر تعزداگ
حاصل شد جدول  .)2مقایسه ميانگين گاگهها نشا گاگ كزه بيشزترین
متوسط سرعت جوانهزنی از جدایه شاهد مثبت  OFبا ميزانگين 3/85
روز بر تعداگ بهگست آمد .هلچنين كلترین این صزفت نيزا گر جدایزه
 F9با ميانگين  2/70روز بر تعداگ حاصل شد جدول .)2
نتایج كاكلاكسی و هلکارا  )11نشا گاگ كه با تلقيح بزذرهاي
جو با باكتريهاي محرک رشزد گيزاه ،افزاای وز ریشزههزاي جزو
حاصل گرگید .گر مطالعهاي كه توسط كروس و هلکارا  )13انجزام
گرفت ،بذرهاي گندم تلقزيح شزده بزا  Azospirillumهزي اخزتهف
معنیگاري را گر گرصد جوانهزنی گر مقایسه با شاهد تلقيح نشده نشا
نداگند.
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نتیجهگیري كلی
باكتريهاي محرک رشد گياهی بزا روشهزاي متعزدگي موجزک
 این باكتريها عزهوه بزر.افاای رشد و نلو گياها مختلف میشوند
 با توليد،  توليد سيدروفور و سيانيد هيدروژ،محلول كرگ فسفر خاک
 رشزد و نلزو، جيبزرلين و سزيتوكنين،هورمو هایی مانند انواق اكسين
، با توجه بزه نتزایج حاصزله.گياها زراعی را تحت تأثير قرار میگهند
،گاشتن خصوصيات محرک رشدي مختلف از قبيزل توليزد سزيدروفور
اكسين و انحهل تركيبات نامحلول فسفر این جدایهها و بهبوگ صفات
 می توا از این جدایهها براي تهيه مایه تلقيح مناسک،جوانهزنی گندم
پس از انجام آزمو هاي مارعهاي گر راستاي افاای فراهلی عناصزر
.غذایی و بهبوگ رشد گياها مختلف از جلله غهت استفاگه كرگ

این مسئله ملکن است بهگليل محدوگیتهاي تحليل شده توسط
 جذب به ذرات خزاک، تحرک،ملانعتهاي باكتري گر زمين مانند بقاء
 از گالیل گیگر عدم جوانزه.و رقابت با ميکروارگانيسمهاي بومی باشد
 گورمانسی خارجی. میباشد1 گورمانسی،زنی گانههاي غهت و حبوبات
 زمانی رخ میگهد كه آب و هوا اجازه وروگ بزه گانزه را نداشزته و،گانه
گانه موفق به جذب آب نشده و نهایتا باعث كزاه جوانزهزنزی گانزه
 از آ جایی كه یک گانه گورمانت ملکن است بهطور بالقوه به.میشوگ
تلام مراحل متابوليکی مورگ نياز جهت تکليل جوانهزنزی گسزت یابزد
 محور طولی ریشزهچزه بزراي،ولی هنوز بهگليل برخی موارگ ناشناخته
 احتلزال بزر ایزن.)9 توسعه و امتداگ یافتن با شکست مواجه میشوگ
است كه افاای گرصد و سرعت جوانهزنی مشاهده شده گر پزووه
 به گليل شکسته شد یا كوتزاه شزد گوره گورمانسزی تحزت،حاضر
.تأثير تيلار با جدایههاي باكتریایی باشد
1
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Introduction: Wheat is one of the most important food crops. In modern agriculture, due to the increase in
human population and the detrimental effects of pesticides such as environmental pollution, concerns about
human and animal health, adapting suitable alternatives which have none of these dangerous effects would be
necessary. This is possible by increasing the production of bio-fertilizers. Plant growth-promoting rhizobacteria
(PGPR) are the beneficial rhizosphere bacteria that can enhance plant growth directly or indirectly through a
wide variety of mechanisms. PGPR can stimulate plant growth directly by supplying nutrients such as
phosphorous and nitrogen or by the production of phytohormones such as auxins, cytokinins (CK), gibberellins
(GAs) or ACC deaminase synthesis. They can also promote plant development indirectly by the suppression of
pathogens by different mechanisms such as biosynthesis of antimicrobial molecules or antibiosis induced
systemic resistance (ISR), rhizosphere competition, cell wall degrading enzymes like chitinase and HCN
production. In this study, amplified ribosomal DNA restriction analysis was performed for screening the
bacterial isolates. Then phosphate solubilization, siderophore and auxin release activities and effect of bacterial
isolates on wheat seed germination traits were studied.
Materials and Methods: In order to isolate wheat rhizosphere bacteria, soil samples were taken from the
wheat rhizosphere of Tehran, Qazvin, Zanjan, West and East Azerbaijan, Kurdistan and Hamadan provinces.
Genomic DNA of each isolate was extracted by using a modified cetyl trimethylammonium bromide (CTAB)
method. Amplified ribosomal DNA restriction analysis with HpaII and RsaI restriction enzymes was done for
genetic screening. Growth stimulating factors were evaluated by auxin production, siderophore production, and
inorganic phosphate solubilizing activity. Siderophore production was determined by measuring the diameters of
the colony (mm) and of any orange halo (mm) formed from the blue medium surrounding bacterial growth on
CAS Blue Agar medium. To examine Pi solubilization capability, 2µ bacteria suspension was placed on the
plates containing Sperber’s medium. Cultures were incubated at 25 ± 2 °, when the diameters of the colony and
of the halo zone surrounding it were measured and the mean ± SE of the ratios of halo (mm)/colony (mm)
calculated. In order to evaluate the production of auxin, isolates were grown in 100ml flasks containing 25ml
TSB medium for 48h on a rotary shaker. 1 ml supernatant was mixed with 2ml of Salkowsky reagent after
centrifugation at 10000g for 15min. The absorbance of the complex was read at 535nm in a Spectrophotometer.
To investigate the effect of bacterial isolates on germination traits, radicle and plumule fresh and dry weight,
radicle and plumule length, germination percentage, germination rate, and germination average rate were
measured. The data were analyzed with using SAS 9.1. Mean comparisons were performed by LSD and main
effective interaction was found significant at P < 0.05.
Results and Discussion: 20 isolates of wheat rhizosphere bacteria were subjected to amplified ribosomal DNA
restriction analysis. The 16S rDNA region was amplified by polymerase chain reaction and PCR products were
digested by HpaII and RsaI restriction enzymes. From each pattern, one sample was sent to sequencing. Different
species including; Chryseobacterium ginsenosidimutans, C. lathyri, C. piperi, C. taiwanense, Novosphingobium
aromaticivorans, Pedobacter duraquae, and Sphingomonas koreensis were identified from the wheat rhizosphere.
Bacteria were tested for their plant growth promoting qualities. All of the strains produced auxin from 1.90 to 25.93.
Mean comparison of the data showed that the highest level of auxin was produced with F1 and the lowest amount
was observed by F18. Phosphate solubilization measured as a halo zone on Sperber’s medium was observed with F6
and F56 isolates. The ratio of the diameter of the halo zone to the colony diameter was 2.86 with F6. The highest
level of siderophore production by wheat rhizosphere bacteria, observed as halo formation around colonies on CAS
Blue Agar medium, was obtained with F46, followed by F45 and F3. The ratio of the diameter of the orange halo
surrounding bacterial growth to the colony diameter was 2.86 with F46. The result showed that the effect of wheat
1 and 3- M.Sc. Student and Assistant Professor of Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2- Associate Professor of Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Educattion and Extention
Organization
(*- Corresponding Author Email: asadi_1999@yahoo.com)
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rhizosphere bacteria on germination traits such as radicle fresh and dry weight, plumule fresh weight, radicle and
plumule length, germination percentage, germination rate, and germination average rate was significant at the one
percent level and the effect of wheat rhizosphere bacteria on plumule fresh weight was significant at the five percent
level.
Conclusion: Plant growth promoting bacteria enhance the growth and development of plants with different
ways. These bacteria affect the growth and development of crops by phosphate solubilization, production of
hydrogen cyanide, siderophore, and hormones such as auxin, gibberellic acid and cytokinins. According to the
result, due to growth promoting characteristics such as siderophore and auxin production, phosphate
solubilization, and the improvement of the seed germination traits, it can be possible to prepare bacterial
inoculant for the field experiment in order to increase the availability of nutrients and improve the growth of
plants.
Keywords: Auxin, PGPR, Siderophore, Wheat
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چکیده
عوامل خاکسازی در تشکیل و تکامل خاکهای هر منطقه مؤثر میباشند .در بین عوامل خاکسازی تأثیر متقابل اقلیم و توپوگرافی (اشکال اراضی)
بر شدت هوادیدگی و تخریب مواد مادری ،روند پیدایش و تکامل خاکها را تحت تأثیر قرار میی دهید .ایین پیشوهش بیه بررسیی اثیرات تیوم اقلییم و
ژئومورفولوژی بر خصوصیات خاک میپردازد .منطقه مورد مطالعه از ارتفاعات کوه هزار واقع در نزدیکی شهر رایین غایاز و بیه سیطوت فیقت واقیع در
نزدیکی شهر بم ختم شد .رژیمهای رطوبتی خاک منطقه ،زریک و اریدیک و رژیم حرارتی غن ،مزیک میباشد .تعداد  9خاکرخ در اشکال اراضی پدیمنت
سنگی ،پدیمنت پوشیده ،دشت دامنهای ،فقت و دشت ،مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج افزایش قابلیت هدایت الکتریکی از پدیمنت سنگی به طرف دشت
و کاهش غن را در رژیم زریک نسبت به اریدیک نشان داد .وجود افق غرجیلیک در خاکرخ  ،5مربوط به اقلیم کنونی و در خاکرخهای  8و  ،9مربیوط بیه
رطوبت قابل دسترس بیشتر در اقلیم گذشته است .تغییر رده خاک در سطح پدیمنت سنگی از اریدیسول به اینسپتیسول بهعلت تغیییر رژییم رطیوبتی
میباشد .پوششها و پرشدگیهای کلسیت ،گچ و رس و بلورهای منفرد گچ و صفحات در هم قفل شده گچ از عوارض خاکساخت االب منطقه بودنید.
کانیهای ایلیت ،کلریت ،کائولینیت ،اسمکتیت و کوارتز در اشکال اراضی پدیمنت سنگی و پدیمنت پوشییده و کیانی پالیگورسیکیت منحصیرا در شیکل
اراضی پدیمنت پوشیده مشاهده گردید .نتایج بیانگر ارتباط نزدیک خاک با اقلیم و ژئومورفولیوژی مییباشیند .تغیییر اقلییم و توپیوگرافی در منطقیه بیر
خصوصیات خاکها و در نهایت طبقهبندی خاکهای منطقه مؤثر بوده است.
واژههای کلیدی :افق غرجیلیک ،اقلیم گذشته ،بم ،پالیگورسکیت ،عوارض خاکساخت

مقدمه

1

اقلیم یک عامل خاکسازی مؤثر در تشکیل و طبقهبنیدی خیاک
محسوب میشود .اقلیم ،عاملی فعال در پدیده خاکسیازی اسیت کیه
تغییر غن موجب تغیییر بییشتیر ویشگییهیای خیاک و دیگیر اجیزای
اکوسیستم میشود و در سرعت تکاملی خاک اثیر مییگیذارد ( .)9بیه
عقیده بوکهیم و داگقس ( )5در طول ییک دوره زمیانی تحیت تیأثیر
اقلیم تغییراتی در خاک ایجاد میشود .این تغییرات ممکن است خیاک
را به یک حالت پایدار رسانند و یا تغییرات جزئی خاک در طیی زمیان
ادامه یابند .عوامل اقلیمیی از طرییق بارنیدگی ،دمیا ،تبخییر و تعیر ،
یخبندان ،باد و تشعشع روی بعضی از فرغیندهیای خیاکسیازی تیأثیر
میگذارند ( .)27توپوگرافی نیز بهعنوان یکی از عوامل تشکیل خیاک،
اثر قابل مقحظهای بر توزیع مکانی رطوبت ،دما و به دنبال غن مقیدار
ماده غلی خاک دارد ( .)57در مدت زمان طوالنی ،مقدار ماده غلی خاک
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشغموخته کارشناسیارشد ،استاد و استادیار گروه علو و
مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
)Email: farpoor@uk.ac.ir
(٭ -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.67154

به میزان قابل توجهی به تغییرات اقلیمی وابسته است (.)6
رامشنی و ابطحی ( )49در بررسی تأثیر اقلیم در تحیول خیاکهیا
بیان نمودند که با افزایش بارندگی و کاهش درجه حرارت ،خاکهیا از
تکامل خاکرخی و تنوع افقهای بیشتیری برخیوردار مییشیوند؛ بیه
طوریکه در منطقه با حداقل بارندگی و حداکثر درجیه حیرارت ،افیق
کلسیک با ساختمان ضعیف ،در منطقه با بارنیدگی و حیرارت متوسی
افقهای کلسیک و کمبیک به نسیبت قیوی و در منطقیه بیا حیداکثر
بارندگی ،افقهای کلسیک و کمبیک به نسیبت قیوی تیا قیوی ،افیق
غرجیلیک و افق سطحی مالیک نمایانگر میشوند .دنکین و فیی ()11
در بررسی خاکهای منطقه ناتال واقع در جنوب غفریقا ،ارتباط نزدیکی
بین خصوصیات خاک و شرای اقلیمی بهویشه میانگین بارندگی ساالنه
یافتند .غنها گزارش نمودند که با افزایش مقیدار بارنیدگی از  200بیه
 1200میلیمتر ،نسبت رس از  5درصد در مواد غلی بیه  30درصید در
افق  Bافزایش یافته است .الیوت و دورهان ( )13تکامل خاکها را در
نوادا (غمریکا) مطالعه و بیان نمودند که تکامل این خاکها ،تحت تأثیر
هوادیدگی و رژیم رطوبتی افزایش یافته است .در مطالعه غنهیا رژییم
رطوبتی حاضر ،رطوبت کافی برای شستو شوی رس و تشکیل افیق
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غرجیلیک را در خاکها فراهم نموده است.
خاکهای قدیمی یا مدفون بییانگیر تغیییرات اقلیمیی هسیتند و
اطقعات باارزشی را در ارتباط با شرای اقلیم گذشته منطقه در اختییار
قرار میدهند .این خاکها در ایران مرکیزی گسیترش قابیل تیوجهی
دارند ( .)52نودرت و همکاران ( )44با مطالعه خاکهای میدفون واقیع
در رسوبات رودخانهای دشتهای شمالی غمریکیا ،ارتبیاط معنییداری
بین ویشگیهای خاکهیا و شیرای غبوهیوایی دوران زمیینشناسیی
هولوسن و پلئیستوسن (اقلیم گذشته) بهدست غوردنید .نتیایج تحقییق
فرپور و همکاران ( )14در منطقه نو رفسینجان نشیان داد کیه افیق
غرجیلیک این منطقه در اثر اقلیم مرطوبتر گذشته تشکیل شده است.
تغییرات اقلیمیی از طرییق تیأثیر روی نیوع و درجیه فرغینیدهای
خاکسازی میتواند اثر معنییداری روی ویشگییهیای مورفولیوژیکی،
فیزیکی ،شیمیایی و کانیشناسی خاک داشته باشد ( .)48به نظر سیائز
و همکاران ( )50سنگشناسی و اقلیم روی توزیع و تحول کانیهیای
رسی در خاک تأثیر متقابل دارند .بهعقوه ،مطالعات کانیشناسی رسی
در درک مراحییل خییاکسییازی مفییید بییوده و بییهعنییوان شاخصییی از
فرغیندهای خاکسازی محسوب میگردند (.)7
بهمنظور مطالعات مورفولوژی و تکامیل خیاکهیا ،بهیرهگییری از
مطالعات میکرومورفولوژی ضروری است ( .)55خرمالی و ابطحی ()33
معتقدند که عوارض خاکساخت تخلیه غهک ،نمایانگر رژیم مرطیوب
منطقییه هسییتند .غهییکزدایییی عامییل االییب در تکامییل غن دسییته از
خاکهای غهکی است که افق غرجیلیک دارند .خاکهای دارای مقادیر
زیاد کلسیت االب دارای بیفابرییک کلسییتیک کریسیتالیک هسیتند.
لیاقت و خرمالی ( )36در تحقیقات خیود نشیان دادنید کیه مرطیوب و
خشک شدن متوالی خاک در رژیم رطوبتی زریک ،سبب ایجاد شکل-
های متنوع غهکی میشود .این در حالی است کیه در رژییم یودییک،
شکلهای مختلف رسی ایجاد شده و شکلهای گچی به سبب اقلییم
خشک در رژیم رطوبتی اریدیک مشاهده میگردند.
خاک و ژئومورفولوژی بسیار به یکدیگر وابسته میباشند و اگر در
بررسی تشکیل و طبقهبندی خاک ،مفاهیم ژئومورفولوژی لحاظ شیود
فرغینییدهای تشییکیل خییاک بهتییر درک میییشییوند ( .)22غنجییوس و
همکاران ( )2با بررسی خاکهیای مختلیف بییان داشیتند کیه شیدت
خاکسازی تا حد زیادی به خصوصیات سطوت ژئومورفولوژی وابسیته
است و خصوصیات این سطوت باعث تغییر درجیه هوادییدگی ،مییزان
شستو شوی امقت محلول خاک ،مراحل و فرغیندهای شستو شیو و
انتقال مواد ،عمق تجمع امقت و در نهایت عمق سولو میگردد .گایل
( )21گزارش نمود که خاکهای واقیع در دشیتهیای غبرفتیی ،دارای
تکامل خاکرخی بیشتر و افق کلسییک قیویتیر هسیتند .تومانییان و
همکاران ( )56نحیوه تشیکیل خیاک را در واحیدهای فیزییوگرافی در
منطقه اصفهان بررسی نمودند .نتایج نشان داد که افقهیای گچیی در
ارتباط با سطوت ژئومورفولوژی از تیوالی تکیاملی متفیاوتی بیه لحیاظ
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میکرومورفولوژی برخوردار هستند .در مراحل اولیه تکامل (بخشهیای
باالیی مخروطافکنه) بلورهای گچ بیهصیورت مجیزا و ییا بیهصیورت
خوشهای در داخل خللوفرج دیده شدند .در بخشهای وس و پیایین
مخروطافکنه ،گچ بهصورت پوششهای داخلی و یا پرشدگی مشیاهده
شد .در افقهای متکاملتر (دشتهیای سییقبی فرسیایش یافتیه ییا
فقتها) ،بلورهای فیبری گچ بههم متصل شیده و بیهطیور عمیودی
نسبت به سنگریزهها و سطح خاک قرار داشتند.
با توجه به نبود گزارشهای خاکشناسی در منطقه رایین از ییک
سو و اهمیت زیاد مطالعات خاک -ژئومورفولوژی در درک فرغینیدهای
ژئومورفیکی و خاکسازی ،تکامل اشکال اراضی و مدیریت خاکها از
سوی دیگر ،این پیشوهش بیا توجیه بیه تنیوع سیطوت ژئومورفییک و
تغییرات اقلیمی در منطقه مطالعاتی برای دستیابی بیه اهیداف لییل
صورت پذیرفت:
 -1بررسییی ویشگیییهییای مورفولییوژیکی ،فیزیکییی ،شیییمیایی،
کانیشناسی رسی و میکرومورفولوژی خاکهیا در ارتبیاط بیا سیطوت
ژئومورفیک تحت شرای اقلیمی متفاوت
 -2مطالعه نحوه پیدایش و ردهبندی خاکهای منطقه مطالعاتی

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

پشوهش حاضر در منطقه راین واقع در جنوبشرقی استان کرمان
و در دامنه کیوه هیزار انجیا گرفیت (شیکل  .)1خیاکهیای منطقیه
مطالعاتی دارای رژیم رطوبتی زریک (خیاکرخهیای  3و  )5و ارییدیک
(خاکرخهای  8 ،7 ،6 ،4 ،2 ،1و  )9و رژیم حرارتی مزییک مییباشیند
( .)3از نظر زمینشناسی منطقه راین از  3بلوک مجزا شامل بلوک کوه
هزار-کوه شیرینک در جنوب (مربوط به اواخر دوران پالئوسن) ،بلیوک
کوه جوپار در شمال (شامل سازندهای ژوراسیک ،رسیوبات کرتاسیه و
رسوبات پالئوسن) و بلوک کوه سکنج در شمالشرقی (مربوط به اواخر
دوران کرتاسه) تشکیل شده است .محل اتصال این سه بلوک بهوسیله
گسلهای منطقهای که توس رسوبات نئیوژن و کیواترنری پوشییده
شدهاند مشخص میگردد (.)1
منطقییه مییورد مطالعییه دارای پوشییشگیییاهی نییواحی خشییک و
نیمهخشک شامل غالله ،غویشن ،پونه ،مریم گلی و گون میباشد (.)19
مطالعات صحرایی

برای انجا این پشوهش ،ابتدا با استفاده از نقشههیای توپیوگرافی
( ،)1:250000نقشههای زمینشناسی ( ،)1:250000تصاویر ماهوارهای
گوگل ارت و مطالعیات صیحرایی ،اشیکال اراضیی پیدیمنت سینگی،
پدیمنت پوشیده ،دشت دامنهای ،فقت و دشیت در منطقیه مطالعیاتی
شناسایی و تفکیک شدند .سپس تعداد  9خاکرخ روی اشیکال اراضیی
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مزبور حفر ،تشیریح ( )53و از افیقهیای ژنتیکیی غنهیا بیرای انجیا
غزمایشهای مورد نظر نمونیهبیرداری شید (شیکل  .)1پیس از انجیا
غزمایشهای فیزیکی ،شیمیایی ،کانیشناسی رسی و میکرومورفولوژی،
خاکرخهای منطقه مطالعاتی توس سامانه ردهبندی غمریکیایی ( )54و
طبقهبندی جهانی ( )25ردهبندی شدند.
تجزیههای آزمایشگاهی

نمونههای خاک ابتدا هوا خشک ،کوبیده و از الک  2میلییمتیری
عبور داده شدند .غزمیایشهیای معمیول فیزیکیی و شییمیایی شیامل
اندازهگیری بافت به روش هیدرومتر ( ،)8واکنش خاک در گیل اشیباع
توس دستگاه پهاشسنج مدل  ،Jenwayقابلیت هیدایت الکتریکیی
عصاره گل اشباع با دستگاه هیدایتسینج الکتریکیی میدل ،Jenway
کربناتکلسیم معادل با روش تیتراسیون برگشتی ( ،)46گیچ بیه روش
ترسیب با استون ( ،)42ماده غلی بیه روش اکسیایش تیر ( ،)41سیدیم
محلول بهوسیله دستگاه نشر اتمی مدل  Jenwayو کلسییم و منییزیم
محلول بهوسیله تیتراسیون ( )35تعیین گردید.
برای تجزیه کانیشناسی رس ،نمونه خاکهای افق  -Bkخاکرخ
 ،3افق  -Aخاکرخ  ،5افیق  -Btkbخیاکرخ  5و افیق  -Cخیاکرخ 5
انتخاب گردیدند .پس از طی مراحل غمیادهسیازی بیه روش جکسیون
( )26و کیتریک و هوپ ( ،)34بخش رس موجود در نمونههای خیاک
با استفاده از سانتریفیوژ جدا و چهیار تیمیار مختلیف شیامل اشیباع بیا
منیزیم ،اشباع با منیزیم و اتیلنگلیکول ،اشباع بیا پتاسییم و اشیباع بیا
پتاسیم و حرارت  550درجه سلسیوس تهیه شد .نمونههای غماده شده
بهوسیله دستگاه پراش پرتو ایکس مدل  d5000 Siemensدر زاوییه
 2θبین صفر تا  40درجه در ولتاژ  40کیلوولت و غمپراژ  30میلییغمپیر
بررسی و نمودارهای پراش پرتو ایکس مربوطه حاصل شد.
بیرای مطالعیات میکرومورفولیوژی در زمییان تشیریح خییاکرخهییا،
کلوخههای دست نخورده از افق  -Bkخاکرخ  ،4افق  -Btkbخیاکرخ
 ،5افق  -By1خاکرخ  ،6افقهیای  Bkو  -Bkkm1خیاکرخ  ،7افیق
 -Btkbخاکرخ  8و افق  -Btkخاکرخ  9تهیه گردیید .مقیاطع نیازک
تهیه شده ( )40با استفاده از میکروسکوپ پقریزان مدل  Bulbمیورد
مطالعه ،تشریح ( )55و عکسبرداری قرار گرفتند.

نتایج و بحث
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

موقعیت اشکال اراضی و خاکرخهیا در شیکل  1نشیان داده شیده
است .خاکرخ  2169( 1متر از سطح دریا) در رژییم رطیوبتی ارییدیک
روی نهشتههای جوان کواترنری در شکل اراضی پدیمنت سنگی واقع
شده است .خیاکرخ  2276( 2متیر از سیطح درییا) نییز در ایین رژییم
رطوبتی و شکل اراضی روی سازند گچی نئوژن قرار دارد (جدولهای

 1و  .)2در این دو خیاکرخ ( 1و  )2مییزان شیوری ،کربنیاتکلسییم و
 SARبهدلیل شیب زیاد و حرکت امقت به طرف سطوت پاییندسیت،
با افزایش عمق کاهش یافت .بافت خاک این دو خاکرخ نیز در اعما
بهدلیل کیاهش تیأثیر عوامیل هوادییدگی درشیتتیر از سیطح خیاک
میباشد .ردهبندی هر دو خیاک مزبیور بیر اسیاس سیامانه ردهبنیدی
غمریکایی ( )54بهصورت  Typic Haplocambidsمیباشید (جیدول
 .)2با توجه به اینکه تنها عامل خاکسازی متغیر در ایین دو خیاکرخ
ماده مادری میباشد ،نتایج مبین غن است که تغیییر میاده میادری بیه
تنهایی تغییر چشمگیری در خصوصیات خاک ایجاد ننموده و هیچ یک
از دو خاکرخ ،از تکامل چندانی برخوردار نبوده و فق افق کمبییک در
غنها تشکیل گردیده است.
خاکرخ  2301( 3متری از سطح درییا) در رژییم رطیوبتی زرییک
روی سازند جوان کواترنری در شیکل اراضیی پیدیمنت سینگی واقیع
گردیده و شیامل افیقهیای  C ،Bk ،Aو  Cyمییباشید (جیدول .)1
شستو شوی نسبتا زیاد این خاکرخ بهدلییل تغیییر رژییم رطیوبتی از
اریدیک به زریک (برخقف خاکرخهای  1و  )2منجر بیه زییاد شیدن
میزان رس ،شوری و رطوبت اشباع خیاک بیا افیزایش عمیق گردییده
است .در طی مطالعات صحرایی ،اشکال ثانویه کربناتکلسیم به شکل
تودههای نر و میسیلیو در این خاکرخ مشاهده شیدند .بیا توجیه بیه
معیارهای تعریف شیده در سیامانه ردهبنیدی غمریکیایی ( )54در ایین
خاکرخ افق مشخصه کلسیک تشکیل شده است .میزان کربناتکلسیم
در خاک نشان دهنده درجه تکامل ،نوع افق کلسیک و وضعیت عناصر
اذایی در خاک است ( .)37حقلیت زیاد گچ همراه بیا رژییم رطیوبتی
زریک باعث تجمع گچ در عمق  160سانتیمتری و تشکیل افیق Cy
در این خاکرخ گردیده است .در کل میتوان گفت که این خاک دارای
تکامل و تنوع خاکزایی است و دارای افق مشخصه سطحی اکریک و
افق مشخصه زیرسطحی کلسیک میباشید .ردهبنیدی ایین خیاک در
سامانه ردهبنیدی غمریکیایی ( )54بیهصیورت Typic Calcixerepts
میباشد (جدول .)2
نتایج حاکی از این است که تغییر رژیم رطوبتی خیاک از ارییدیک
به زریک منجر به تغییر رده خاک از اریدیسول به اینسیپتیسیول در
خاکرخ  3نسبت به خاکرخ  1گردیده است؛ زیرا هر دو خیاکرخ ،دارای
سازند زمینشناسی و سطح ژئومورفیک یکسان میباشند .زراعتپیشه
و همکاران ( )59با مطالعه یک ردیف اقلیمی در شر استان گلسیتان
گزارش نمودند که در منطقه با رژیم رطوبتی یودیک و رژیم حرارتیی
مزیک ،خاکهای میالیسیول بیا افیقهیای زیرسیطحی غرجیلییک و
کلسیک تکامل یافته ،تشکیل شدهاند ،در حالیکه در منطقه بیا رژییم
رطوبتی زریک و رژیم حرارتی ترمیک خاکهای مالیسول تنها دارای
افق کمبیک و خاکهای اینسپتیسول شامل افقهای سطحی اکریک
و زیرسطحی کمبیک و کلسیک میباشند.
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شکل  -1اشکال اراضی و موقعیت خاکرخها در منطقه مورد مطالعه :Plat .فالت :Plai ،دشت R.P:،پدیمنت سنگی M.P:،پدیمنت پوشیده:PP ،
دشت دامنهای :P ،موقعیت خاکرخها روی اشکال اراضی
Figure 1- Location of the study area indicating geomorphic surfaces and representative pedons, Plat: Plateue, Plai: Plain,
R.P: Rock Pediment, M.P: Mantled Pediment, P.P: Piedmont plain

در ضیمن در رژییم رطیوبتی ارییدیک و رژییم حرارتیی ترمییک
اریدیسولها با افقهیای سیطحی اکرییک و زیرسیطحی کمبییک و
کلسیک و خاکهای جوان انتیسول فاقد تکامیل خیاکرخی تشیکیل
گردیدهاند .قرقرهچی ( )20با بررسی میکرومورفولوژی و تحول خاکها
در یک ردیف اقلیمی از اراضی خاکهای لسی استان گلستان ،دریافت
که در رژیم اریدیک ،خاکهایی با حداقل تکامیل از رده ارییدیسیول
دیده میشوند ،در مقابل در رژییم رطیوبتی زرییک ،اینسیپتیسیول و

مالیسول و در رژیم رطوبتی یودیک ،غلفیسول مشاهده میگردد.
خاکرخ  2234( 4متر از سطح دریا) در رژیم رطوبتی اریدیک روی
سازند جوان کواترنری در شکل اراضی پیدیمنت پوشییده واقیع شیده
است .در افق کلسیک این خاکرخ ،کربنیاتکلسییم ثانوییه بیهصیورت
پاکتهای پودری در مطالعات صحرایی مشاهده شد .بهدلییل رطوبیت
کم خاکرخ  ،4سازند نئوژن موجود در باالدست ،منبیع احتمیالی گیچ و
کربنات برای این خاکرخ میباشند.

1396  اسفند-  بهمن،6  شماره،31  جلد،نشریه آب و خاك
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 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکرخها-1 جدول
افق

)cm( عمق

Horizon

Depth

شن
%
Sand

Table 1- Selected physical and chemical properties of pedons
ذرات
سیلت
EC
pH
% رس
بافت
SAR
dS m% درشت
%
(mmol L-1)0.5
1
Silt

Clay

Texture

Gravel
57 29' 38" E ،29° 38' 56" N -)Rock pediment(  پدیمنت سنگی-)Pedon 1( 1 خاکرخ
50
21
29
14
SCL
4.8
0.8
0.8
82
7
11
52
SL
9.7
0.5
0.3
78
9
13
57
SL
7.7
0.4
0.5
57° 26' 53" E ، 29° 33' 56.1" N-)Rock pediment(  پدیمنت سنگی-)Pedon 2( 2 خاکرخ
37
20
43
19
C
7.6
1.2
0.6
53
23
24
36
SCL
7.1
0.9
0.6
83
8
9
58
LS
7.0
0.6
0.7
86
6
8
58
S
7.5
0.6
0.4
57° 27' 29.3" E ، 29° 30' 51.5" N-)Rock pediment(  پدیمنت سنگی-)Pedon 3( 3 خاکرخ
80
11
9
20
LS
8.1
0.4
0.6
78
13
9
51
SL
7.9
0.4
0.2
86
5
9
57
LS
8.7
0.5
0.3
64
27
19
53
SL
7.2
3.7
3.1
57° 27' 39.9" E ، 29° 31' 51.5" N-)Mantled pediment(  پدیمنت پوشیده-)Pedon 4( 4 خاکرخ
52
27
21
11
SL
7.5
1.1
0.6
76
11
13
18
SL
7.3
3.3
0.9
84
11
5
66
LS
7.4
3.3
0.9
57° 39' 21.7" E ، 29° 27' 25.4" N-)Mantled pediment(  پدیمنت پوشیده-)Pedon 5( 5 خاکرخ
80
19
1
54
LS
7.9
0.6
0.7
80
14
6
52
LS
7.8
0.9
0.3
68
15
19
47
SL
7.8
1.1
1.6
57° 33' 47" E ، 29° 45' 06" N-)Piedmont plain(  دشت دامنهای-)Pedon 6( 6 خاکرخ
56
25
19
22
SL
7.6
1.7
1.7
82
3
15
59
SL
7.4
2.5
1.06
64
11
25
51
SCL
7.2
3.4
1.2
84
5
11
54
LS
7.1
5.3
1.2
84
5
11
49
LS
7.3
5.4
0.6
70
7
23
47
SCL
7.7
5.5
1.5
57° 35.5' 35.8" E ، 29° 44' 45.5" N-)Plateau(  فقت-)Pedon 7( 7 خاکرخ
59
21
20
42
SCL
7.9
0.8
1.01
45
19
36
75
SCL
7.4
1.4
0.6
57
26
17
66
SL
7.2
3.6
0.8
55
28
17
53
SL
7.1
2.7
1.8
57° 37' 53.5" E ، 29° 41' 46.6" N-)Plateau(  فقت-)Pedon 8( 8 خاکرخ
75
17
8
36
SL
7.6
1.3
0.5
81
16
3
35
LS
7.4
1.1
0.7
87
7
6
65
S
7.2
0.7
1.1
69
13
18
55
SL
7.5
0.6
1.2
57° 38' 12.5" E ، 29° 41' 25.9" N-)Plain(  دشت-)Pedon 9( 9 خاکرخ
70
20
10
10
SL
8.2
0.3
1.1
78
9
13
31
SL
7.6
0.8
1.4
76
12
12
46
SL
7.5
1.2
3.4
72
16
12
54
SL
7.3
1.4
2.3
88
6
6
40
S
7.6
1.2
0.9
88
6
6
48
S
7.5
1.4
0.6

% کربناتکلسیم
Calcium
carbonate

% گچ
Gypsum

5.15
5.11
5.11

ng
ng
ng

14
8
4
4

ng
10
ng
ng

9.5
15
6.5
10

ng
ng
ng
16

16.5
16
4

ng
20
ng

8
6.5
15

ng
ng
ng

24
50
45.5
46.5
46.5
40.5

ng
12
44
36
24
11

2
28.5
54.3
45.3

ng
ng
32
24

17
22.5
34
30

20
ng
ng
ng

10.5
15
5
6.5
2.5
14

ng
ng
ng
ng
ng
ng

°

A
Bw
C

0-10
10-50
50-145

A
Bw
C1
C2

0-10
10-50
50-80
80-100

A
Bk
C
Cy

0-10
10-70
70-160
160-180

A
Bk
C

0-10
10-40
40-100

A
C
Btkb

0-20
20-100
100-130

A
Bk
By1
By2
By3
Bky

0-10
10-30
30-70
70-110
110-150
150-200

A
Bk
Bkkm1
Bkkm2

0-25
25-95
95-150
150-170

A
C1
C2
Btkb

0-20
20-30
30-100
100-140

A
Btk
C1
C2
C3
C4

0-10
10-30
30-55
55-90
90-120
120-190

ng: negligible

 بر اساس سامانه ردهندی4  ردهبندی خاکرخ.اعما خاکها نسبت داد
.)2  میباشد (جدولTypic Haplocalcids ) بهصورت54( غمریکایی

 افیزایش،قابلیت هدایت الکتریکی در این خاکرخ با افزایش عمق
 روند افزایشی قابلیت هدایت الکتریکی با افزایش عمیق را.یافته است
 کمتر شدن میزان شستو شیوی امیقت در،میتوان به کاهش شیب
این خاکها به سمت اراضی پاییندست و در نتیجه تجمیع امیقت در
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جدول  -2رژیمهای رطوبتی ،سازندهای زمینشناسی و طبقهبندی خاکها
Table 2- Moisture regimes, geologic formations and soil classification

ردهبندی آمریکایی
()2014

طبقهبندی جهانی ()2015
)WRB (2015

سازند زمینشناسی

رژیم رطوبتی

Geological
formation

Moisture
regime

Pedon

اریدیک Aridic

1

اریدیک Aridic

2

زریک Xeric

3

اریدیک Aridic

4

زریک Xeric

5

اریدیک Aridic

6

Soil Taxonomy
)(2014
Typic
Haplocambids
Typic
Haplocambids

Calcaric Skeletic Cambisol (Endoarenic, Protocalcic,
)Epiloamic

نئوژن Neogene

Typic Calcixerepts

)Skeletic Calcisol (Endoarenic, Hypocalcic, Amphiloamic

کواترنری

Typic Haplocalcids

)Skeletic Calcisol (Katoarenic, Hypocalcic, Epiloamic

Typic Xerorthents

Calcaric Skeletic Regosol (Arenic) over Skeletic Luvic
)Calcisol (Hypocalcic, Loamic

Typic Calcigypsids

)Skeletic Calcic Gypsisol (Endoarenic, Anoloamic

Calcic Petrocalcids

)Skeletic Petric Calcisol (Hypercalcic, Loamic

Typic Torriorthents

Calcaric Skeletic Regosol (Arenic) over Skeletic Luvic
) Calcisol (Loamic

Quaternary

Typic Calciargids

)Skeletic Luvic Calcisol (Hypocalcic, Loamic

کواترنری

)Calcaric Skeletic Cambisol (Protocalcic, Loamic

خاکرخ  2327( 5متر از سطح دریا) در رژیم رطوبتی زرییک روی
نهشتههای جوان کواترنری در شکل اراضی پدیمنت پوشیده قرار دارد
(شکل  .)1این خاکرخ دارای افق  Cناشی از انباشیت سینگریزه ،فاقید
شواهد خاکزایی و دارای رنگ خشک روشن است .میزان سنگریزه با
افزایش عمق کاهش مییابد .روند افزایشی قابلیت هدایت الکتریکی با
افزایش عمق ناشی از غبشویی عمقیی نمیک اسیت .یکیی از نکیات
جالب توجه در این خاکرخ ،وجود افق مدفون شده  Btkbدر زییر افیق
 Cاست .پوششها و پرشدگیهای رسی همراه با پوسیتههیای رسیی،
تجمع کربناتکلسیم ثانویه به شیکل پیودر و میسییلیو روی سیطوت
خاکدانهها و افزایش درصد رس بهسمت عمق ،وجود این افق میدفون
را تأیید مینمایند (جدول  .)1به نظر میرسد که رطوبت کافی در رژیم
رطوبتی زریک باعث خروج کربناتها از افقهای باالیی و به دنبال غن
انتقال رس و تشکیل افق  Btkگردیده است .بنیابراین ،تشیکیل افیق
غرجیلیک در این خاکرخ بهدلیل تغیییر رژییم رطیوبتی از ارییدیک بیه
زریک میباشید .بییات و فرپیور ( )4نییز وجیود افیق غرجیلییک را در
خاکهای شهرستان بردسیر واقیع در اقلییم زرییک گیزارش نمودنید.
بهطور کلی خاکرخ  ،5دارای دو نوع خاک جوان و مدفون میباشد کیه
نقش میؤثر اقلییم در خصوصییات غن انکیارناپیذیر اسیت .در سیامانه
ردهبنییدی غمریکییایی ( )54خییاک جییوان رویییی بییهصییورت Typic
 Xerorthentsردهبندی گردید (جیدول  .)2هیاپکینز و فرانیزن ()24
دریافتند که افق غرجیلیک عمیقتر دارای رس بیشتیر و پوسیتههیای
رسی ضخیمتر میباشد که این امر نشیانگیر طیوالنیتیر بیودن دوره

کواترنری
Quaternary

Quaternary

کواترنری
Quaternary

کواترنری
Quaternary
نئوژن Neogene

کواترنری
Quaternary

کواترنری

Quaternary

خاکرخ

اریدیک Aridic

7

اریدیک Aridic

8

اریدیک Aridic

9

تکامل خاک است.
خاکرخ  2462( 6متر از سطح دریا) در رژیم رطوبتی اریدیک روی
رسوبات نئوژن گچی در شکل اراضی دشت دامنهای واقع شیده اسیت
(شکل  .)1شوری نسبتا زیاد این خاکرخ بهدلیل کمتر شدن شیب و در
نتیجه تجمع امقت در افقهای پایینتر و وجود تشکیقت انی از گیچ
و امقت قابل توجیه است .فرپور و همکاران ( )14منشأ گچ را در ایران
مرکزی در نتیجه فعالیتهیای کیوهزاییی اواخیر کرتاسیه تیا میوسین
میدانند .در اثر این فعالیتها دریای عمیق تتیس بیه چنیدین دریاچیه
کم عمق بسته مجزا تقسیم گردیده است .تبخیر غب این دریاچههیا در
اثر غبو هوای گر و خشک ترشیاری باعث تبلور کانی گچ در سیواحل
این دریاچهها شده است .الز به لکر است که فرپور و همکاران ()14
پدیمنتهای کنونی را بهعنوان سواحل دریاچههای کم عمیق در نظیر
گرفتهاند که در منطقه مورد مطالعه بهعلت ارتفاع بسیار زیاد کوه هزار
به نظر میرسد که غب تا حد این پدیمنتهیا بیاال نبیوده اسیت .پیس
میتوان سطوت دشت دامنیهای در ایین منطقیه را بیهعنیوان سیواحل
دریاچه قدیمی به حساب غورد .بنابراین ،احتماال منشأ گچ در این سطح
ژئومورفولوژی ،بیه ایین فعالییتهیا ارتبیاط دارد .در صیحرا تجمعیات
کربناتکلسیم ثانویه بهصورت تودههای نر در سطوت خاکدانههیا بیه
میزان نسبتا زیاد مشاهده شد .همچنیین در ایین خیاکرخ ،گیچ ثانوییه
بهصورت غویزههای ریز و کوچک که به سمت اعما مقدار غنها زیاد
میشد ،مشاهده گردید .خاکهای این موقعیت ژئومورفیک مییتواننید
بهعنوان منبع گچ برای اراضی پاییندست به حسیاب غینید .ردهبنیدی
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این خیاک در سیامانه ردهبنیدی غمریکیایی ( )54بیهصیورت
 Calcigypsidsمیباشد (جدول .)2
خاکرخ  2226( 7متر از سطح دریا) در رژیم رطوبتی اریدیک روی
سطح پایدار فقت و سازند قیدیم کیواترنر قیرار دارد (شیکل  .)1ایین
خاکرخ دارای مقادیر زیاد کربناتکلسیم است که مقدار غن با افیزایش
عمق ،افزایش مییابد .در این خاکرخ افق پتروکلسیک در عمق -170
 95سانتیمتری مشاهده شد .ظاهرا دو مکانیسم متفیاوت در تشیکیل
افق پتروکلسیک این خاکرخ نقش دارد .با توجه به تودههای بیزر و
ضخیم سنگ غهک کرتاسه در منطقه مورد مطالعه ،اینگونه میتیوان
گفت که احتماال افق پتروکلسیک روی سنگ مادر غهکی و بهصیورت
درجا بهوجود غمده است .فرپور و همکاران ( )16در پقیای سیرجان بیا
اقلیم اریدیک و معالالهی و فرپور ( )38در منطقه بافت با اقلیم زریک،
افق پتروکلسیک را گزارش نمودنید .ردهبنیدی ایین خیاک در سیامانه
ردهبندی غمریکایی ( )54بهصیورت  Calcic Petrocalcidsمییباشید
(جدول .)2
خاکرخ  2148( 8متر از سطح دریا) در رژیم رطوبتی اریدیک روی
نهشتههای قدیمی کواترنری در سطح پایدار فقت قیرار گرفتیه اسیت
(شکل  .)1این خاکرخ دارای افقهای  Cبا رنگ نارنجی زرد ضعیف و
خاکستری مایل به زرد فاقد شواهد خیاکزاییی و افیق تجمیع رس و
کربنات بهصورت توم میباشد (جدول  .)1با توجه به افیزایش رس از
 6به  18درصد در زیر افقهای  Cو حضور پوششهای رسی این افق
تحت عنوان  Btkbنا گذاری شد .با توجیه بیه اقلییم خشیک کنیونی
منطقه میتوان گفت که افق غرجیلیک در این خاکرخ مربوط به اقلییم
مرطوبتر گذشته است .شواهد وجود غبو هوای مرطوبتر در گذشته
ایران مرکزی توس خرمالی و همکاران ( ،)31خادمی و مرمیوت ()30
و فرپور و همکاران ( )15نیز گزارش شده است .رطوبت قابل دسترس
بیشتر در اقلیم گذشته باعث شستو شوی کربناتها و تشکیل افیق
 Bkو به دنبال غن تسهیل انتقال رس و تشکیل افق  Btkشده اسیت.
بعد از غن ،تغییر رژیم رطوبتی و خشک شدن اقلیم باعث نهشته شدن
رسوبات جدید روی افق غرجیلیک و مدفون شیدن غن گردییده اسیت.
عامل کلیدی برای تجمع رس ،وجود دورههای خشکی اسیت تیا رس
منتقلشده نگهداری شیود ( .)17ایین خیاکرخ دارای دو خیاک جیوان
رویی و مدفون زیرین میباشد .با توجه به قرارگییری ایین خیاکرخ در
نهشتههای قدیمی کواترنری ،قدیمی بیودن ایین خیاک دور از انتظیار
نمیباشد .این خاک در سیامانه ردهبنیدی غمریکیایی ( )54بیهصیورت
 Typic Torriorthentsردهبندی شد (جدول .)2
خاکرخهای  7و  8در رژییم رطیوبتی ارییدیک روی نهشیتههیای
قدیم کواترنر در سطح ژئومورفیک پایدار فقت واقع گردیدهانید .تنهیا
عامییل توجیییه کننییده وجییود افییق پتروکلسیییک و غرجیلیییک در اییین
خاکرخها ،وجود اقلیم مرطوبتر در گذشته است که با توجه به قدیمی
بودن هر دو سطح این امر دور از لهن نیست.
Typic

خاکرخ 1996( 9متر از سطح دریا) در رژیم رطوبتی ارییدیک روی
نهشتههای حدواس کواترنری در شکل اراضی دشت واقع شده اسیت
(شکل  .)1بهدلیل کم شدن شیب منطقه ،رسوبات این سیطح درشیت
بافت میباشند .خاک درشت بافت و در نتیجه شستو شیوی زییاد در
این سطح میتواند از دالیل کم بودن میزان امقت نسیبت بیه سیطح
دشت دامنهای باشد (جدول  .)1افزایش میزان رس ،حضور پوستههای
رسی در سطوت خاکدانهها و حفرات و حضیور پوشیشهیای رسیی در
مقطع نازک شواهدی از تغییر مکان رسهیا و ایجیاد افیق غرجیلییک
محسوب میگردند .خروج کربناتها از افیقهیای بیاالیی در رطوبیت
بیشتر زمان گذشته باعث تسهیل انتقال رس و تشکیل افق غرجیلیک
در اقلیم خشک امروزی شده است .نتلتون و همکیاران ( )43معتقدنید
افق غرجیلییک در منیاطق خشیک و نیمیهخشیک ،پدییدهای معمیول
میباشد .ردهبندی این خاک در سیامانه ردهبنیدی غمریکیایی ( )54بیه
صورت  Typic Calciargidsمیباشد (جدول .)2
مطالعات کانیشناسی رسی

مطالعات کانیشناسی رسی روی خاکهای واقع بر اشکال اراضی
پدیمنت سنگی و پدیمنت پوشیده واقع در رژیم رطوبتی زریک انجیا
شد .کانیهای اسمکتیت ،کلریت ،ایلیت و کائولینیت در سطح پدیمنت
سنگی شناسایی گردید (شکل  2الف) .همچنین دیفرکتوگرا های پرتو
ایکس مربوط به نمونههای خاکرخ  5واقع بر سطح پیدیمنت پوشییده،
حضور کانیهای اسمکتیت ،کلریت ،ایلیت ،کائولینیت و پالیگورسکیت
را تأیید مینمایند (شکل  2ب ،پ ،ت) .کانیهای ایلییت و کلرییت در
هر دو شکل اراضی ،منشأ زمینساخت داشته و افیزایش شیدت پییک
این کانیها با عمق در سطح پدیمنت پوشیده نییز مؤیید ایین مطلیب
میباشد (شکل  2پ ،ت) .نقش توارث در منشأ کانی کلریت در هر دو
سطح ژئومورفیک مورد مطالعه مشهود میباشید .عید وجیود شیرای
مناسب برای تشکیل کانی کلریت شیامل غبشیویی شیدید ،اسییدیته
کمتر از  ،6دمای زیاد و خارجشدن هیدروکسیدهای بینالیهای ،مؤیید
وراثتی بودن کانی کلریت میباشد .خرمالی و ابطحی ( )33معتقدند که
فراوانی کلریت در خاکهای منطقه هیوتن مربیوط بیه حضیور غن در
سنگ بستر میباشد .حضور این کانی در خاکهای ایران مرکزی ،بیه
وجود غن در سنگ مادر نسبت داده شیده اسیت و در نتیجیه بییانگیر
پایداری غن در شرای تشکیل در محیی خیاک مییباشید (.)33 , 29
همچنین با توجه به عید شیرای اقلیمیی الز بیرای تشیکیل کیانی
کائولینیت ،منشأ مادری برای این کیانی در خیاکهیای منطقیه میورد
انتظار است .کائولینیت یک کانی ثانویه اسیت کیه در شیرای گیر و
مرطوب میتواند بر اثر پدیده خاکسازی ایجاد شود .تشکیل این کانی
در شرای خشک و نیمهخشک امکانپیذیر نمییباشید ( .)28از سیوی
دیگر وجود رشته کوههیای غلریین هیزار در منطقیه ،امکیان تشیکیل

رابطه خاك با اقلیم و سطوح ژئومورفیک در منطقه راین استان كرمان

اسمکتیت را از میکای موجود در سنگهای مشتق شده از ایین رشیته
کوه ممکن میسازد .اسمکتیت بهصیورت پیدوژنیکی در الظیتهیای
باالی یونهای منیزیم و سیلیسیم و مکیانهیای پسیت بیا زهکشیی
ضعیف میتواند تشکیل شود (.)45
کانی پالیگورسکیت در خاکرخ  5نییز مییتوانید منشیأ اسیمکتیت
باشد .هنگامیکیه بارنیدگی سیالیانه از  300میلییمتیر تجیاوز نمایید،
پالیگورسکیت به اسمکتیت تبدیل میشود ( .)47با توجه به این مطلب
اینگونه میتوان گفت کیه وجیود رژییم رطیوبتی زرییک و فراهمیی
رطوبت ،باعث ناپایدار شدن پالیگورسکیت و تبدیل غن به اسمکتیت در
خاکرخ مذکور گردیده است .وجود پییک  14/3غنگسیترومی (شیکل 2
الف) در موقعیت ژئومورفیک پدیمنت سنگی در تیمیار منییزیم نشیان
دهنده کانی اسمکتیت میباشد که در تیمیار اتییلنگلیکیول بیه 18/5
غنگسترو انبساط یافته است .حالت پلکانی (شانهای) این پییک مؤیید
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وجود کانی اسمکتیت با تبلور اندک و یا بار الیهای زیاد میباشد (.)10
همچنین حضور پیک  14/6غنگسترومی در تیمار اشباع بیا منییزیم در
دیفرکتوگرا های پرتو ایکس نمونه رس افق  Aخاکرخ واقع در سیطح
پدیمنت پوشیده (شکل  2ب) ،بییانگیر کیانیهیای رسیی  2:1ماننید
کلریت و اسمکتیت است .انبساط این پیک تا  16/4غنگسترو در تیمار
بخار اتیلنگلیکول مؤید حضور کانی اسیمکتیت بیا بیار الییهای زییاد
میباشد که از انبساط بیشتر غن جلوگیری میکند.
برای حضور کانی پالیگورسکیت در ایران مرکزی ،دو منشأ وراثتی
( )23و خاکساخت ( )30بیان شده است .عد وجود پالیگورسکیت در
افق سطحی خاکرخ  ،5بهدلیل ناپایدار شدن این کانی در رژیم رطوبتی
زریک و تبدیل غن به اسمکتیت است .در اعما خاک بیهدلییل تیأثیر
کمتر رطوبت ،این کانی پایدار است.

شکل  -2دیفرکتوگرام پراش پرتو ایکس بخش رس( .الف :افق  -Bkخاکرخ  ،3ب :افق  -Aخاکرخ  ،5ج :افق  -Cخاکرخ  ،5د :افق -Btkb
خاکرخ 5؛  :Mg-Egاشباع با منیزیم و اتیلنگلیکول :Mg ،اشباع با منیزیم :K ،اشباع با پتاسیم :K 550 ،اشباع با پتاسیم و حرارت 550 °C؛ :Sm
اسمکتیت :Ch ،کلریت :Ka ،کائولینیت :I ،ایلیت :Q ،کوارتز)
Figure 2- X-ray diffractograms of the clay fraction. (a: Bk horizon- pedon 3, b: A horizon- pedon 5, c: C horizon- pedon 5, d:
Btkb horizon- pedon 5; Mg-Eg: Mg saturated with ethylene glycol, Mg: Mg saturated, K: K saturated, K 550: K saturated
)and heated to 550 °C; Sm: Smectite, Ch: Chlorite, Ka: Kaolinite, I: Illite, Q: quartz
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از سوی دیگر ،رطوبت کافی در رژیم رطوبتی زریک ،باعث خروج
کربناتها از افقهای باالیی و افزایش نسیبت منییزیم بیه کلسییم در
افییقهییای زیییرین شییده و شییرای مناسییب را بییرای ایجییاد کییانی
پالیگورسکیت ایجاد کرده است .حضور کانی پالیگورسکیت در اطیراف
بلورهای کلسیت در افق کلسیک توسی محققیین مختلیف در اییران
مرکزی گزارش گردیده است ( 29و  .)51حضور کیانی پالیگورسیکیت
در رژیم رطوبتی زریک توس محققین بسییاری گیزارش شیده اسیت
( 32و .)51
مطالعات میکرومورفولوژی

توصیف میکرومورفولوژیک خاکرخها در جدول  3ارائه شده است.
مطالعیه مقییاطع نییازک مربیوط بییه سییطح پیدیمنت سیینگی عییوارض
خاکساخت کلسیت را بهصورت پرشدگی و پوشش نشان داد (شکل 3
الف ،ب) .در مطالعات میکرومورفولوژی شکل اراضی پدیمنت پوشیده،
عوارض خاکساخت پوشش کلسیت ،نیادول کلسییت ،پوشیش رس و
مرکب پوشش کلسیت -پوشش رس مشاهده شید (شیکل  3پ ،ت).
حضور پوششهای رسی به همراه پرشدگیهای کلسیت در خیاکرخ 5
شاهدی از انتقال رس و غهک از افقهای باالیی به افقهای تحتیانی
در نتیجه نفول غب در اقلیم زریک است .حضور عوارض خیاکسیاخت
مرکب در خاکها دلیلی بر پلیژنتیک بودن غنها میباشد (.)30

جدول  -3توصیف ویژگیهای میکرومورفولوژی خاکرخها
حفرات – ساختمان

Table 3- Micromorphological description of pedons
عوارض خاکساخت
بی فابریک
نسبت ذرات درشت به ریز

Pore- Structure

C/F related

b-fabric

Pedofeatures

کانال -مکعبی بدون زاویه خوب

 2/8پورفیریک دو فاصله ،مونیک ریز

کلسیتیک کریستالیک

Channel- Well subangular
blocky

Double-spaced porphyric, Fine
monic

Calcitic
crystallitic

پوشش کلسیتCalcite coating -
پرشدگی کلسیتCalcite infilling -

کلسیتیک کریستالیک

پوشش کلسیتCalcite coating -

و  -مکعبی بدون زاویه متوس
Vugh- Moderately
subangular blocky

 4/6پورفیریک تک فاصله

پرشدگی کلسیتCalcite infilling -

Single-spaced porphyric

Calcitic
crystallitic

 6/4پورفیریک بسته ،کیتونیک

لکهای موزاییکی

Close porphyric, Chitonic

Mosaic speckled

 7/3پورفیریک بسته

لره محور

Subhedral gypsum crystals

Close porphyric

Granostriated

صفحات درهم قفلشده گچ

افق

خاکرخ

Horizon

Pedon

Bk

Bk

3

4

نادول کلسیتCalcite nodule -

عارضه مرکب پوشش کلسیت -پوشش رس
و  ،کانال -مکعبی بدون زاویه خوب
Vugh, Channel- Well
subangular blocky

و  ،کانال -مکعبی بدون زاویه متوس
Vugh, Channel- Moderately
subangular blocky

و  -مکعبی بدون زاویه متوس
Vugh- Moderately
subangular blocky

Juxtaposed calcite coating - clay
coating
نادول اکسید منگنزMn oxide - -
nodule

Btkb

5

بلورهای سابهدرال گچ
By

6

Interlocked plates of gypsum

 2/8پورفیریک تک فاصله
Single-spaced porphyric

کلسیتیک کریستالیک
Calcitic
crystallitic

پوشش کلسیتCalcite coating -
پرشدگی کلسیتCalcite infilling -

Bk

7

کلسیتیک کریستالیک
و  -تودهای

 6/4کیتونیک

Vugh- Massive

Chitonic

Calcitic
crystallitic

حفره محور
Porostriated

لره محور

پوشش کلسیتCalcite coating -
پرشدگی کلسیتCalcite infilling -

صفحات درهم قفلشده گچ

Bkkm1

7

Interlocked plates of gypsum

Granostriated

و  ،کانال– مکعبی بدون زاویه خوب
Vugh, Channel- Well
subangular blocky

کلسیتیک کریستالیک
 6/4پورفیریک بسته ،کیتونیک
Close porphyric, Chitonic

پوشش کلسیتCalcite coating -

Calcitic
crystallitic

پرشدگی کلسیتCalcite infilling -

لکهای موزاییکی

پوشش رسیClay coating -

Btkb

8

Mosaic speckled

کلسیتیک کریستالیک
و های ستارهای -دانهای متوس
Star shaped VughModerately granular

 5/5پورفیریک تک فاصله
Single-spaced porphyric

Calcitic
crystallitic

لکهای موزاییکی
Mosaic speckled

حفره محور
Porostriated

پوشش کلسیتCalcite coating -
پوشش رسیClay coating -

Btk

9
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وجود نادولهای منگنیز نییز نشیانه غشیکاری از پیدوژنز و وجیود
شرای اکسید و احیاء در اقلیم مرطیوب منطقیه میورد مطالعیه اسیت.
همچنین موقعیت نادول اکسید منگنز (شکل  3ت) که به فاصله کمی
از حفرات قرار دارد میتواند نشانگر وجود شرای احیاییتر در فضیای
خللوفرج و شیرای اکسییدیتیر در میاتریکس خیاک باشید ( .)58در
مقاطع نازک خاکرخ  6واقع در سیطح دشیت دامنیهای (منبیع گیچ در
منطقه مورد مطالعه) ،عوارض خاکسیاخت گیچ بیهصیورت صیفحات
درهم قفل شده در قالیب پرشیدگیهیا و بلورهیای سیابهیدرال گیچ
مشاهده شدند (شکل  3ث ،ج) .در سیطح قیدیمی فیقت (خیاکرخ )7
عوارض خاکساخت کلسیت بیهصیورت پوشیش و پرشیدگی در افیق
پتروکلسیک نمود پیدا کردند (شکل  4الیف) کیه ناشیی از انحیقل و
غبشویی غهک از افقهای فوقانی میباشند .حال با توجه به انحیقل
کم غهک و قدیمی بودن سطح ،اقلیم مرطوبتر گذشته توجیه کننیده
این عوارض خاکساخت است .همچنین تشیکیل افیق پتیروکلسییک
همراه با پوشش الیههای مطبق و خطیی نشیان دهنیده غبشیویی و
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رسوبگذاری متناوب در اقلیم مرطوبتر گذشته اسیت ( .)12بیهطیور
کلی ،پوششهای المینار ،غخرین مرحله تشیکیل افیق پتروکلسییک و
محصول فزاینده افزایش متوالی کربناتها اسیت کیه بیا تغیییر رژییم
رطوبتی ،حرارتی و محلول شیمیایی در زمان طوالنیتر شکل گرفته و
خود معرف تغییر شرای اقلیمی میباشد ( .)39در این افق ،بیفابریک
کلسیتیک کریستالیک بهعلت وجیود لرات کلسییت در میتن خیاک و
ساختمان تودهای بهعلت سخت و سیمانی بودن بیه چشیم مییخیورد
(جدول  .)3بهعقوه ،در مطالعات میکرومورفولوژی خاکرخ  7صیفحات
درهم قفل شده گچ نیز مشاهده شد که میتواند در نتیجه اضافهشیدن
گچ به این خاک بعد از تشکیل افق پتروکلسیک باشد .به طور معمیول
انتظار وجود غهک و گچ در مجاورت هم به دلییل تفیاوت در حقلییت
غنها نمیرود .اما در تحقیق حاضر ،هر دو کیانی بیه طیور هیمزمیان
مشاهده شدند.

شکل  -3مقاطع نازک ( )XPLافق  -Bkخاکرخ ( 3الف ،ب) ،افق -Bkخاکرخ ( 4پ) ،افق  -Btkbخاکرخ ( 5ت) ،افق  - By1خاکرخ ( 6ث) ،افق
 -By1خاکرخ ( 6ج)
Figure 3- Thin sections (XPL) of Bk horizon- pedon 3 (a, b), Bk horizon- pedon 4 (c), Btkb horizon- pedon 5 (d), By1 horizon)pedon 6 (e), By1 horizon- pedon 6 (g
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شکل  -4مقاطع نازک ( )XPLافق  -Bkkm1خاکرخ ( 7الف) ،افق  -Btkbخاکرخ ( 8ب ،پ) ،افق  - Btkخاکرخ ( 9ت)
)Figure 4- Thin sections (XPL) of Bkm1 horizon- pedon 7 (a), Btkb horizon- pedon 8 (b, c), Btk horizon-pedon 9 (d

اگر گچ قبل از غهک تجمع مییافت ،با توجه بیه حقلییت بیاالتر
گچ نسبت به غهک ،میبایست در هنگیا تجمیع غهیک ،گیچ شسیته
میشد .لذا ،اگرچه پوشش گچی روی پوشش غهکی (پوشش مرکیب)
دیده نشده است ،اما دلیل دیگری ایر از قدیمیتر بیودن غهیکهیای
تجمع یافته نسبت به گچ نمیتواند وجود داشته باشد .به ایین مفهیو
که ابتدا غهک در زمانهای مرطوبتر تجمع یافته و سیپس بیا ایجیاد
دورههای خشکتر و افزایش گچ ،این کانی نیز به خاک اضافه گردیده
و در مجاور غهک قرار گرفته است.
در مطالعه مقاطع نازک افق  Btkbخاکرخ  ،8عوارض خاکساخت
کلسیت بهصورت الیهای در اطراف خاکدانهها و کیانیهیا بیه همیراه
پوشش رس مشاهده شد (شکل  4ب ،پ) .حال با توجه به وجود رژیم
رطوبتی اریدیک ،این امر مؤید قدیمی بودن این افیق و ارتبیاط غن بیا
اقلیم گذشته است .بیفابریک کلسیتیک کریستالیک و نیز بیفابرییک
لکهای در این افق بهوضوت مشیاهده شیدند (جیدول  .)3بییفابرییک
لکهای در نتیجه غبشویی بخشی از غهک به اعما زییرین و ویشگیی
بیرفرنشانس رس ایجاد شده است (.)18
در بررسیهای میکرومورفولوژی افق  Btkسطح کمشیب دشیت،
پوششهای رس و پوششهای کلسیت مشاهده شیدند (شیکل  4ت).
بهنظر میرسد رطوبت قابل دسترس بیشتر در اقلیم گذشیته در ابتیدا
باعث خروج کربناتها از افقهای باالیی و در نهایت باعیث انتقیال و
تجمییع رس در اییین افییق شییده اسییت .هییمچنییین اییین افییق دارای
بیفابریکهای کلسیتیک کریستالیک و لکهای مییباشید (جیدول .)3
تشکیل افق غرجیلیک با بییفابرییک لکیهای نشیان دهنیده پاییداری

اراضی است که باعث ایجاد زمان کافی برای شستو شوی کربناتها
از افق سطحی و انتقیال بیه طیرف پیایین لرات رس مییشیود (.)31
بهدلیل وجود رشته کوه غلرین هزار در منطقیه در اکثیر مقیاطع میورد
مطالعه در اشکال اراضی مختلیف میکرولییتهیای غلریین بیه چشیم
میخورند.

نتیجهگیری
 -1تشکیل افق غرجیلیک در سطوت فقت و دشت واقع در رژییم
رطوبتی اریدیک به رطوبت قابل دسترس بییشتیر در اقلییم گذشیته
نسبت داده شد.
 -2موقعیت ژئومورفیک تأثیر بهسزایی بر میزان فرغیندهای غهکی
شدن ،گچی شدن ،سخت و سیمانی شدن افقها داشته است.
 -3اقلیییم ،عامییل مییؤثری در تعیییین منشییأ کییانیهییای رسییی
(زمینساخت یا خاکساخت) بود.
 -4مطالعات میکرومورفولوژی ،قدیمیبودن خیاکهیای واقیع بیر
سطح فقت را از طریق وجود پوششهای کلسیت در افق پتروکلسیک
خاکرخ  7و عوارض خاکساخت مرکب خاکرخ  8به اثبات رساند.
 -5تغییر رژیم رطوبتی از اریدیک بیه زرییک باعیث تغیییر رده از
اریدیسول به اینسپتیسول ( )54گردید .در مقابل ،ردهبندی خیاکهیا
در سامانه ردهبندی جهانی ( )25تغییر نیافت.
 -6اقلیم و سطح ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکیی ،شییمیایی،
میکرومورفولوژی و کانیشناسیی خیاکهیا و در نهاییت طبقیهبنیدی
خاکهای منطقه مؤثر بوده است.
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Introduction: Genesis and development of soils are highly affected by soil forming factors and processes.
Climate and topography (landform) are among the factors affecting weathering of parent material and genesis
and development of soils in an area. Besides, various morphological, physical, and chemical properties,
micromorphology, and clay mineralogy of soils at different geomorphic positions are usually affected by
different soil forming factors including parent material and climate. The objectives of the present research were
to study the effect of climate and geomorphology on physicochemical properties, micromorphology, and clay
mineralogy of the soils in Rayen area, Kerman Province.
Materials and Methods: The study area starts from Hezar mountain elevations close to Rayen city (south
east of Kerman Province) and extends to plateaus surfaces around Bam city. Quaternary and Neogene formations
were found from geology point of view. Mean annual precipitation is in the range of 200-300 mm. Five
landforms including rock pediment, mantled pediment, piedmont plain, plateaus, and valley were investigated
during field work followed by topography, geology, and Google map studies in the area. According to
1:2500000 map provided by Soil and Water Research Institute, xeric and aridic soil moisture regimes together
with mesic soil temperature regime were found in the area. Nine representative pedons were studied based on
climatic regimes and different geomorphic surfaces. Pedons 1 and 2 were located on rock pediment with an
aridic soil moisture regime. On the other hand, pedon 3 was located on the same surface, but with xeric moisture
regime. Pedons 4 and 5 were also located on mantled pediment with aridic and xeric moisture regimes,
respectively. Pedon 6 was located on piedmont plain and in the aridic moisture zone. Pedons 7, 8 (Plateaus), and
9 (Valley) were all in the aridic moisture zone. Physical and chemical properties, micromorphology, and clay
mineralogy of soils were investigated and the soils were classified using USDA Soil Taxonomy (12th edition)
and latest edition of World Reference Base for Soil Resources (WRB) systems.
Results and Discussion: Cambic, gypsic, argillic (or argic), calcic, and petrocalcic horizons were
investigated during field and laboratory studies. Typic Haplocambids (pedons 1 and 2), Typic Calcixerepts
(pedon 3), Typic Torriorthents (pedon 8), Calcic Petrocalcids (pedon 7), Typic Calcigypsids (pedon 6), Typic
Xerorthents (pedon 5), Typic Haplocalcids (pedon 4), and Typic Calciargids (pedon 9) were classified using Soil
Taxonomy (2014) and Gypsisols (pedon 6), Calcisols (pedons 3, 4, 7, and 9), Cambisols (pedons 1 and 2), and
Regosols (pedons 5 and 8) Reference Soil Groups were determined using WRB (2015) system. Electrical
conductivity increased from rock pediment toward valley and decreased from aridic toward xeric soil moisture
regimes. Formation of argillic horizon in pedon 5 (Xeric moisture regime) was attributed to the climate of
present time, but pedons 8 and 9 with aridic moisture regime could probably have experienced a climate with
more available humidity for argillic horizon to be formed. Besides, petrocalcic horizon formation in pedon 7 was
also attributed to a climate with more available humidity in the past. A buried soil (Btkb horizon) was
determined in pedons 5 and 8 under the modern soil. Soil moisture regime change from aridic to xeric in rock
pediment surface caused change of Aridisol to Inceptisol, but classification of soils in WRB system, was not
affected. Secondary forms of calcium carbonate including powdery pocket, soft masses, and mycelium and
secondary gypsum such as fine and coarse pendants were found during field studies. Calcite, gypsum, and clay
coatings and infillings together with isolated gypsum crystals and gypsum interlocked plates were among
dominant micromorphological pedofeatures investigated. Calcite coatings on aggregates and soil particles
associated with clay coating prove the role of paleoclimate in soil formation. On the other hand, presence of
manganaze nodules is an evidence of oxidation/reduction condition taken place in the xeric moisture conditions
of pedon 5 (rock pediment). Illite, chlorite, kaolinite, and smectite were investigated in both rock and mantled
pediments, but palygorskite was only found in mantled pediments. Climate also played a significant role in
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determining the source (pedogenic or geogenic) of clay minerals.
Conclusions: Results of this study clearly showed the close relationship among soil formation, topography
(geomorphic surface) and climate. Soil physicochemical properties, micromorphology, clay mineralogy, and soil
classification were highly affected by climate and geomorphology.
Keywords: Argillic horizon, Bam, Paleoclimate, Palygorskite, Pedofeatures
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چکیده
به منظور مقایسه سینتیک رهاسازی پتاسیم از کانیهای پتاسیمدار و نیز انتخاب بهترین معادله سینتیکی توصیی کننیه رونیه رهاسیازی پتاسییم
توسط عصار گیرهای آلی و معهنی ،آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با آرایش فاکتوریل در  3تکرار اجرا گردیه .فاکتورهای آزمایش شیامل  3نیو
عصار گیر (اسیه اگزالیک  0/01موالر ،کلریه کلسیم  0/01موالر ،شاهه (آب مقطر)) 3 ،کانی پتاسیمدار (فلهسپار ،ایلیت و فلوگوپیت) و  10زمان (،4 ،2 ،1
 48 ،32 ،24 ،16 ،12 ،8و  64ساعت) بودنه .مقهار پتاسیم آزاد شه با استفاد از دستگا فلیمفتومتر طیی زمیانهیای مختلی در شیرایط آزمایشیگاهی
انهاز گیری شه و داد ها به معادالت سینتیکی مرتبه صفر ،مرتبه اول ،مرتبه دوم ،تابع توانی ،پخشیهگی پارابولیک و الوویچ برازش داد شه .نتایج نشیان
دهنه ی اثر معنیدار نو عصار گیر بر سینتیک رهاسازی پتاسیم بود ،بطوریکه میزان پتاسیم آزاد شه در نمونههای عصار گیری شه با اسیه اگزالیک در
مقایسه با نمونههای عصار گیری شه با کلریه کلسیم و شاهه (آب مقطر) به ترتیب  1/48و  2/35برابر بیشتر بود .کانیهای مختل نیز مقادیر متفیاوتی
از پتاسیم را آزاد نمودنه .رهاسازی پتاسیم از فلوگوپیت نسبت به فلهسپار و ایلیت به ترتیب  1/99و  2/95برابر بیشتر بود .بیشیترین للظیت پتاسییم نییز
( 440میلیگرم بر کیلوگرم) در تیمار عصار گیری شه با اسیه اگزالیک و در حضور کانی فلوگوپیت مشاهه گردیه .بطوریکه مقهار پتاسیم در این تیمیار
 3/15برابر نسبت به شاهه افزایش یافت .برازش معادالت سینتیکی نشان داد که معادالت تابع توانی و پخشیهگی پارابولیک با بیشیترین ریریب تبییین
( )R2و کمترین خطای استانهارد ( ،)SEبهترین مهل برای برازش داد ها بودنه این در حالیست که مهل مرتبه دوم قادر به توجیه رهاسازی پتاسیم نبیود.
چنین استنباط میگردد که سینتیک رهاسازی پتاسیم توسط عوامل مختلفی از جمله نو کانی و نو عصار گیر تحت تأثیر قرار میگیرد و عصار گیر آلی
توانایی باالتری در استخراج پتاسیم لیرتبادلی از ساختار کانیها دارد .همچنین تطبیق نتایج این تحقیق با معادالت مرتبیه اول ،پخشییهگی پارابولییک و
تابع توانی حاکی از آن است که رهاسازی پتاسیم لیرتبادلی از کانیها میتوانه متأثر از فرآینه پخشیهگی باشه و بعبارت دیگر پخشیهگی پتاسیم به خارج
از تود کانی ،کنترل کننه سرعت آزاد شهن پتاسیم میباشه.
واژههای کلیدی :اسیه اگزالیک ،رهاسازی پتاسیم ،فلوگوپیت ،معادالت سینتیکی ،کلریه کلسیم

مقدمه
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پتاسیم یکی از عناصر لذایی رروری و پرمصرف بیرای گیاهیان
محسوب می شیود و در خیام معمیوال بیه اشیکال محلیول ،تبیادلی،
لیرتبادلی و سیاختمانی یافیت مییگیردد ( 15و  .)24مییزان پتاسییم
محلول بسیار پایین است و حهود  5درصه از کل نیاز گییا را در طیی
فصل رشه تأمین مینمایه ( 5و  .)24پتاسیم لیرتبادلی از مکیانهیای
گو ای و بین الیهای میکاها که یون پتاسیم را تثبییت مییکننیه ،آزاد
میشود ( .)24البته برای رها شهن پتاسیم از فرم لیرتبادلی الزم است

 4 ،3 ،2 ،1و  -5به ترتیب دانشجوی دکتری علوم خام ،استادان ،استادیار و دانشیار
گرو علوم خام ،دانشکه کشاورزی ،دانشگا ارومیه
)Email: sanazashrafi92@yahoo.com
)* -نویسنه مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v31i6.67425

فعالیت پتاسیم در فیاز محلیول بسییار کیم باشیه ( 22و  .)37پتاسییم
ساختمانی نیز که در ساختمان کانیهای اولیه دارای پتاسیم نگیهداری
میشود ،به آرامی در خام هوازد شه و پتاسیم تبادلی و لیرتبادلی را
تجهیه مینمایه ( .)33بین اشکال مختل پتاسیم رابطه تعادلی وجیود
دارد که این روابط تعادلی از نظیر تذذییه گییا دارای اهمییت بیاالیی
هستنه ( 39 ،37و .)40
مهمترین منابع پتاسیم در خامهیا آلومینوسییلیکاتهیایی ماننیه
فلهسپارهای پتاسیم ،میکاها و محصوالت هوادییهگی آنهیا از جملیه
ورمیکوالیت میباشنه که حهود  98درصه از پتاسیم خام را تشیکیل
میدهنه ( 2و  .)15در تقسیمبنهی کلی کانیهای سیلیکاته ،فلهسپارها
در گرو تکتوسیلیکاتها قرار میگیرنه .پتاسییم در فلهسیپارها توسیط
پیونه کوواالنسی درون چارچوب بلورها قرار گرفته اسیت و رهاسیازی
پتاسیم تحت تأثیر هوادیهگی صورت میگیرد ( .)29در میکاها نیز کیه
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نوعی از فیلوسیلیکاتهای  2:1میباشنه ،پتاسیم بیه وسییله نیروهیای
الکترواستاتیک نگهداری میشود ( .)29هوادیهگی میکاهیا عمیهتا بیه
وسیله للظت یون هییهرونیوم در محییط خیام کنتیرل مییگیردد و
ویژگیهای ساختمانی کانیهای میکایی ماننیه چیرخش چهیاروجهی،
جهتگیری یون هیهروکسیل و انهاز ذرات در رهاسازی پتاسیم نقش
مهمی ایفا مینماینه ( .)6کانیهای رسی موقعیتهای مختلفیی بیرای
نگهداری پتاسیم دارنه که شامل سطوح ،لبیههیا و الییههیای داخلیی
میباشنه .انرژی نگههاشت پتاسییم در هیر ییک از ایین موقعییتهیا
متفاوت است بهطوریکه پتاسیم موجود در سطوح با عمیل تبیادل ،بیه
راحتی خارج میشود در حالیکه پتاسیم موجود در لبههیا و الییههیای
داخلی کانیها به انرژی بیشتری جهت استخراج نییاز دارنیه ،بنیابراین
میتوان گفت که پتاسیم موجود در الیههای داخلی با قهرت بیشیتری
نسبت به سایر موقعیتها نگهداری میگردد ( 4و .)7
به منظور بررسی سرعت و رونیه رهاسیازی پتاسییم از خیامهیا،
اجزای خام و کانیهای رسیی ،تیاکنون عصیار گیرهیای مختلفیی از
جمله اسیه هیهروکلریک ( ،)36اسییههای آلیی ( 3و  ،)25رزیینهیای
تبادلی ( 9و  ،)13تترا فنیل بران سهیم ( 7و  )8و نمیکهیای معیهنی
( 17و  )25توسط محققان مختل مورد استفاد قرار گرفتیه اسیت .در
این بین اسیههای آلی کمتر مورد توجه قرار گرفتیهانیه کیه از طرییق
تشکیل کمپلکسهیای آلیی-فلیزی ،هوادییهگی کیانیهیا را تسیهیل
مینماینه .در بین اسیههای آلیی اسییه اگزالییک ،سییتریک و مالییک
رایجتر میباشنه و به مقهار بیشتری در محلول خام وجود دارنه و بیر
حرکت و ورعیت پتاسیم در خامها تأثیر میگذارنیه ( .)35اسییههای
آلی با وزن مولکولی پایین به عنوان لیگانه عمل کرد و للظیت کیل
کاتیونهای حلشه ماننیه آلومینییوم و آهین را در محلیول خیام از
طریق کمپلکس نمودن کاتیونهای فلزی افزایش میدهنه ( 12 ،10و
.)16
استفاد از اسیههای آلی جهت عصیار گییری پتاسییم لیرتبیادلی
عمل ریشه را در جذب پتاسیم در حین کشیت شیبیهسیازی مییکنیه.
مکانیزم اثر اسیههای آلی بیه تفکییک ییون هییهرونیوم و هیمچنیین
تشکیل کمپلکس لیگانه آلی در محلول اسیه نسبت داد میشود (.)21
به این صورت که مولکولهای سبک وزن اسییههای آلیی کیه دارای
گرو های عامل  COOHو  OHمیباشنه ،از طریق تشکیل کمپلکس
با بعضی از یونهای فلزی موجود در ساختار کانیهیا تجزییه آنهیا را
تشهیه مینماینه .رمنا رعی شهن پیونه فلز -اکسییژن بیه وییژ در
ساختمان اکتاهیهرال به علت پروتونه شهن گرو های  OHو تشیکیل
کمپلکس درونی لیگانههای آلی با این فلزات باعث افیزایش حاللییت
کانی میگردد .سرعت رهاسازی پتاسیم تحت تأثیر نو و مقهار اسییه
میباشه ( .)20عوامل متعهدی نظیر سرعت پخشیهگی اسیههای آلیی
از محلول بیه محیل واکینش در سیطن کیانی و سیرعت پخشییهگی
محصوالت از محل انجام واکنش به تود محلول ،زمیان تمیاب بیین
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اسیههای آلی و سطن کانی ،درجه تفکیک اسیههای آلیی ،موقعییت و
نو گرو های عاملی و تمایل اسیههای آلی در تشیکیل کمیپلکس بیا
فلزات ،بر سرعت انحالل کیانیهیای خیام و بیه تبیع آن رهاسیازی
پتاسیم تأثیر میگذارنه (.)32
سانگ و هوانگ ( )1988با مطالعه اثر اسیههای آلیی سییتریک و
اگزالیک بر رهاسازی پتاسییم از کیانیهیای مختلی بیه ایین نتیجیه
رسیهنه که میزان رهاسازی پتاسیم به ترتییب زییر کیاهش میییابیه:
بیوتیییت > میکییروکلین ≈ ارتییوکالز > مسییکوویت ( .)35پییوهلمن و
مککول ( )1986نیز دریافتنه که سیرعت رهاسیازی عناصیری نظییر
منیزیم ،پتاسیم و آلومینیوم توسط موادی بیا عوامیل کمیپلکسکننیه
(اسیههای آلی) در مقایسه با مواد فاقه عوامل کمیپلکسکننیه بیشیتر
است .همچنین آنها گزارش نمودنه که توانایی متفاوت اسیههای آلی
در رهاسازی پتاسیم به مییزان پخشییهگی اسییههای آلیی در خیام،
توانایی پخشیهگی کمپلکس فلز -اسیه ،زمان تمیاب اسییه بیا سیطن
کانی ،للظت اسیه در خام و واکنش خیام بسیتگی دارد ( .)30تیو و
همکاران ( )2007تأثیر اسیه اگزالیک را بر رهاسازی پتاسییم در چهیار
کانی پتاسیمدار بیوتیت ،فلوگوپیت ،مسکوویت و میکیروکلین بررسیی
کردنه و نتیجه گرفتنه که پتاسیم رها شه از کانیها به ترتیب بیوتیت
> فلوگوپیت > مسکوویت > میکروکلین است ( 34و  .)41نوروزی و
همکییاران ( )2012نیییز در بررسییی رهاسییازی پتاسیییم از دو کییانی
فلوگوپیت و مسکوویت به وسیله اسیههای آلی سییتریک ،اگزالییک و
مالیک به روش عصار گیری معمولی نشان دادنه که سرعت رهاسازی
پتاسیم توسط اسیه سییتریک بیشیتر از سیایر اسییهها از جملیه اسییه
اگزالیک است ( .)28بحرینی طوحانی و همکیاران ( )2010بیا مطالعیه
سرعت آزاد شهن پتاسیم لیرتبادلی در دوازد سری لالب خیامهیای
زراعی استان گلستان ،با استفاد از دو عصیار گییر اسییه سییتریک و
کلریه کلسیم گزارش دادنه که عصار گیرهای مختل میزان متفیاوتی
از پتاسیم لیرتبیادلی را از خیامهیا آزاد مییکننیه و در حضیور اسییه
سیتریک مقهار پتاسیم رها شه بیشتر میباشه ( .)4در بررسی توانیایی
اسیه آلی و نمک معهنی در سینتیک رهاسیازی پتاسییم لییر تبیادلی،
بحرینی طوحانی و همکاران ( )2009مشاهه نمودنیه کیه اسییه آلیی
نسبت به کلریه کلسیم که یک نمیک معیهنی اسیت ،بطیور مییانگین
میزان پتاسیم بیشتری را رهاسازی نمیود .بطوریکیه مییانگین پتاسییم
عصار گیری شه توسط اسیه اگزالییک 2/33برابیر مییانگین پتاسییم
عصار گیری شه با کلریه کلسیم بود (.)3
تبهیل پتاسیم از شکلی به شکل دیگر جزیی از دینامییک پتاسییم
در خام بود و در طول زمان ممکن است پتاسییمهیای سیاختمانی و
تثبیت شه به شکل محلول یا تبادلی و یا بالعکس و شکلهای تبادلی
و محلول به شکل تثبیت شه تبهیل شونه .از آنجایی که این تبهیلها
بر قابلیت دسترسی پتاسیم برای گیا تأثیرگذارنه ،مطالعیه فرآینیههای
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وابسته به زمان ،که تذییرات این اشکال را بررسی میکننه رروری به
نظر میرسه .بنیابراین اهیهاف ایین مطالعیه شیامل بررسیی سیرعت
رهاسازی پتاسیم لیرتبادلی ،مقایسیه توانیایی عصیار گیرهیای آلیی و
معهنی در رهاسازی پتاسیم لیرتبیادلی و توصیی سیرعت آزاد شیهن
پتاسیم لیرتبادلی با معادالت سینتیکی مختل بود.

مواد و روشها
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طیرح کیامال تصیادفی در 3
تکرار اجرا گردیه .فاکتورهای آزمایش شامل  3نو عصار گییر (اسییه
اگزالیک  0/01موالر ،کلریه کلسیم  0/01موالر و شاهه (آب مقطیر))،
 3کانی پتاسیمدار (فلهسپار ،ایلیت و فلوگوپییت) و  10زمیان (،4 ،2 ،1
 48 ،32 ،24 ،16 ،12 ،8و  64ساعت) بودنه.
آمادهسازی کانیهای میکایی و سینتیک رهاسازی پتاسیم

کانیهای مورد مطالعه شامل فلهسپار ،فلوگوپیت و ایلیت بودنه که
ترکیب عنصری آنها با استفاد از دستگا طیی سینجی فلورسینس
پرتیوایکس ( )X-ray fluorescence or XRFمیهل S4 Pioneer
شناسایی شهنه (جهول  .)1کانیهای مورد استفاد بیه وسییله آسییاب

پودر شه و از الک  230مش (قطر کمتیر از  60میکیرون) عبیور داد
شییهنه .سییپس جهییت حییذف پتاس ییم تبییادلی ،بییا محلییول  1مییوالر
کلریهکلسیم ،با نسبت  2به ( 1محلول به کانی) ،اشبا سازی انجام شه
( )25و در ادامه به منظور اطمینیان از خیروج پتاسییم قابیل اسیتفاد ،
نمونهها با اسییه کلرییهریک  0/01میوالر شستشیو یافتنیه ( )42و در
نهایت در دمیای  105 ˚Cبیه میهت  48سیاعت خشیک شیهنه100 .
میلیگرم از کانیهای شستشو یافته به دقت توزین شه و به لولههای
سییانتریفیوژ منتقییل گردیهنییه .سییپس  20میلیییلیتییر از هییر کییهام از
عصار گیرها (اسیه اگزالیک  0/01موالر و کلریه کلسیم  0/01میوالر)
به لولهها ارافه شه .پس از  15دقیقه تکیان دادن ،لولیههیای حیاوی
مخلوط کانی و عصار گیر در دمای  25˚Cبرای میهتهیای ،120 ،60
 2880 ،1920 ،1440 ،960 ،720 ،480 ،240و  3840دقیقیییییییه در
انکوباتور نگهداری شهنه .پس از اتمام هیر دور زمیانی ،نمونیههیا در
 3000دور در دقیقه به مهت  10دقیقه ،سانتریفیوژ شه و با استفاد از
کالذ صافی واتمن (شیمار  )41صیاف گردیهنیه ( .)25مییزان  pHو
للظت پتاسیم در نمونهها بهترتیب با استفاد از دستگا های  pHمتر و
فلیم فتومتر مهل  Corning 410انهاز گیری شهنه.

جدول  -1درصد اکسیدی عناصر اصلی تشکیل دهنده کانیهای مورد مطالعه به روش XRF
Table 1- The oxidic amount of main elements constituent studied minerals with XRF method
Total

*LOI

TiO2

P2O5

MnO

CaO

K2O

Na2O

Fe2O3

MgO

Al2O3

SiO2

نوع کانی
Mineral type

()%
99.28

0.42

0.01

-

0.01

0.11

13.67

2.76

0.25

0.01

17.44

64.5

99.47

1.82

0.17

0.03

0.11

2.03

9.66

0.23

4.96

23.81

14.36

42.20

99.26

4.44

0.06

0.03

0.11

0.09

10.74

0.62

1.82

0.08

34.24

47.32

فلهسپار
Feldspar

فلوگوپیت
Phlogopite

ایلیت
Illite

* :کاهش وزن در دمای باال ()Loss on ignition

بررسیهای سینتیکی

در این مطالعه از معادالت سینتیکی مرتبه صفر ،مرتبه اول ،مرتبه
دوم ،تابع توانی ،پخشیهگی پارابولیک و الوویچ ساد شیه در بیرازش
داد های رهاسازی پتاسیم از کانیهای پتاسیمدار استفاد شه (جیهول
 .)1( )2معادالتی که رریب تبییین ( )R2بزرگتیر و خطیای اسیتانهارد
برآورد ( )SEکمتری داشتنه به عنوان معادالتی که سرعت رهاسیازی
پتاسیم را بهتر توصی میکننه ،انتخاب گردیهنه.
خطای استانهارد برآورد بصورت زیر تعری میشود که در آنQ1 ،
و  Q2به ترتیب مقهار پتاسیم لیرتبادلی انهاز گییری شیه و محاسیبه
شه به وسیله مهل در زمان  tو  nتعهاد انهاز گیری میباشنه.

تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل آماری داد ها شامل تجزییه وارییانس و مقایسیه
میانگین با استفاد از آزمون  LSDدر سطن احتمال پنج درصه توسیط
نرم افزار  ،MSTAT-Cبرازش مهلها و رسم شکلهیا توسیط 2007
 Excelانجام گرفت.
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جدول  -2معادالت سینتیکی استفاده شده
Table 2- Kinetic equations that were used
واحد ضریب b

واحد ضریب a

معادله

مدل

شماره

Unit of b

Unit of a

Equation

Model

Number

مرتبه صفر

1

-1

mg kg-1 min-1

q0=a= mg kg

(qt – q0 ) = q0 – bt

(mg kg-1)-1

mg kg-1 min-1

Ln (q0- qt) = Lnq0 -bt

mg kg-1 min-1

mg kg-1

1/qt = a -bt

mg kg-1 min-1

mg kg-1

Ln qt = Ln a+ b . Lnt

mg kg-1 min-1

mg kg-1

qt = a + b . Lnt

Zero order

مرتبه اول
First order

مرتبه دوم
Second order

تابع توانی
Power function

االوویچ ساد شه
Simple Elovich

پخشیهگی پارابولیک

2
3
4
5

qt = a + b . t0.5
mg kg-1
mg kg-1 min-1/2
Parabolic diffusion
 :qtمقهار پتاسیم آزاد شه در زمان  :qo ،tپتاسیم در زمان تعادل در انتهای آزمایش (حهاکثر پتاسیم رها شه ) a ،و  bررایب ثابت و  tزمان بر حسب ساعت میباشه
qt: Amount of released potassium in time t, q o: potassium in balance time at the end of experiment (maximum released potassium), a
)and b are constant coefficients, t is time (hr

نتایج و بحث
روند رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی

رونه رهاسازی پتاسیم از کانیهای فلهسپار ،ایلییت و فلوگوپییت بیه
وسیله عصار گیرهای اسیه اگزالیک و کلرییه کلسییم در شیکل  1ارائیه
گردیه است .الگوی رهاسازی پتاسیم در هر دو عصار گیر مشابه اسیت،
اما اسیه اگزالیک در مقایسه با کلریه کلسیم مقهار پتاسیم بیشتری را آزاد
نمود است .باال بودن مقهار پتاسیم در شرایط استفاد از اسییه اگزالییک
 0/01موالر ناشی از حضور یون  H+حاصل از تجزیه ایین اسییه و هیم-
چنین قابلیت کمپلکسکننهگی لیگانههای اگزاالت است .اسیههای آلی با
وزن مولکولی کم که دارای گرو های عاملی  COOHو  OHهستنه به
واسطهی توانایی تشکیل کمپلکس فلز -لیگانه آلی با برخی از یونهیای
فلزی موجود در ساختمان کانی ،تجزیه کانی را تشهیه میینماینیه ( 21و
 .)35بهعبارت دیگر اسیههای آلی و آنیونهای آنها با تذییر دادن سرعت
حاللیت کانیها از طریق کاهش  pHمحلول ییا تشیکیل کمیپلکس بیا
کاتیونها در سطن کانی و با تأثیر بر حالت اشبا محلول و حاللیت یون-
های ساختاری کانی ماننه Al+3بر حاللیت کانیها اثر میگذارنه .ایین در
حالیست که مکانیزم عمل یون کلسیم جانشینی است ،بعبارت دیگر یون-
های پتاسیم تبادلی موجود روی لبهها و سطوح کانیها به وسییله Ca2+
تبادل میشونه .اما انهاز بزرگتر کاتیون هیهراته کلسیم ( )31( )4/3 Åو
نیز انرژی هیهراسیون باالیی که کلسیم نسبت به پتاسیم دارد باعث می-
گردد که این کاتیون به سختی بتوانه با پتاسیمهای بیین الییهای تبیادل
شود لذا این عامل منجر به کاهش توانایی این عصار گیر در آزاد نمیودن
پتاسیم میگردد .البته جانشینی کلسیم با پتاسیم موجود در سطن و لبهها

6

به راحتی صورت میگیرد ( 3و  .)31بحرینی طوحانی و همکاران ()2009
نشان دادنه که میانگین پتاسیم عصار گیری شه با اسیه اگزالییک 2/33
برابر میانگین پتاسیم عصار گیری شه توسط کلریه کلسیم است ( .)3هو
و همکاران ( )1986نیز گزارش نمودنه که اسیه اگزالیک بیشترین توانایی
را در کالت کردن برخی یونهیای فلیزی از جملیه  Zn2+ ،Mn2+ ،K+و
 Cu2+دارد ( .)16موسوی و همکاران ( )2014با مقایسیه توانیایی کلرییه
کلسیم و عصار گیرهای آلی شامل اسییه اگزالییک و اسییه سییتریک در
رهاسازی پتاسیم از کانیهای فلهسپار و موسکویت ،نتیجهگیری نمودنیه
که توانایی اسیههای آلی در رهاسازی پتاسییم  2/5تیا  3برابیر بیشیتر از
کلریه کلسیم است (.)25
نتایج تجزیه واریانس نشاندهنه تأثیر معنیدار نیو عصیار گییر ،نیو
کانی و اثرات متقابل آنها در مقیهار رهاسیازی پتاسییم بیود (.)P≤ 0/001
بنابراین عصار گیرهای مختل اثرات متفاوتی در رهاسازی پتاسیم از کانی-
های مختل دارنه .تأثیر زمان نیز بر مقهار پتاسییم آزاد شیه معنییدار بیود
(( )P≤ 0/001جهول .)3
مقایسه میانگین داد هیا نشیان داد کیه بیشیترین رهاسیازی پتاسییم و
کمترین میزان  pHمربوط به تیمار عصار گیری شیه بیا اسییه اگزالییک و
کانی فلوگوپیت بود .بطوریکه مقهار پتاسیم آزاد شه در این تیمار نسبت بیه
تیمارهای عصار گیری شه با اسیه اگزالیک در حضیور  2/13و  3/31برابیر
بیشتر و مقهار  pHدر تیمار عصار گییری شیه بیا اسییه اگزالییک و کیانی
فلوگوپیت در مقایسه با شرایط حضور کانیهای فلهسپار و ایلیت به ترتیب 4
و  7/3درصه کمتر بود (شکل  2و  .)3از نظر مقهار پتاسیم آزاد شیه و ،pH
کانیهای ایلیت و فلهسپار در شرایط عصار گیری با کلریه کلسییم و نییز در
شرایط استفاد از آب مقطر (شاهه) اختالف آماری معنیداری نشیان نهادنیه
(شکل .)2

1396  اسفند-  بهمن،6  شماره،31  جلد،نشریه آب و خاك

 ایلیت و فلوگوپیت، روند رهاسازی پتاسیم از فلدسپار-1 شکل
Figure 1- release of potassium from feldspar, illite and phlogopite

.pH  تجزیه واریانس غلظت پتاسیم و-3 جدول
Table 3- Analysis variance of potassium concentration and pH
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

Source of variances

Degree of freedom

Mean of squares
K
Ph

نو عصار گیر

2

12.47***

631***

2

18.57***

3.65***

4

3.52***

0.448***

9

9.34***

1.07***

18

0.426***

0.509***

18

0.903***

0.067ns

36

0.409***

0.086***

180

0.026

0.048

17.97

4.14

Extractant typ)

نو کانی
Mineral type

نو عصار گیر× نو کانی
Extractant type* Mineral type

زمان
Time

نو عصار گیر×زمان
Extractant type* Time

نو کانی×زمان
Mineral type* Time

نو عصار گیر×نو کانی×زمان
Extractant type* Mineral type* Time

اشتبا آزمایشی
Experimental error

)٪( رریب تذییرات
Coefficient of variation

 نشان دهنه عهم وجود اختالف معنیدار میباشهns  و0/1 % *** نشان دهنه وجود اختالف معنیدار در سطن احتمال
*** Show significant difference at 0.1% and ns show non-significant difference
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عوامل مختلفیی در رهاسیازی پتاسییم نقیش دارنیه کیه خیوا
کانیهای پتاسیمدار شامل سیاختمان بلیور ،ترکییب شییمیایی کیانی،
جهتگیری گرو هیهروکسیل ساختمانی ،موقعیت و محل بار الیهای،
درجه تخلیه پتاسیم و جانشینی بار الیهای در کانیها از آن جملیهانیه
( .)35در کنار ترکیب شیمیایی ،پیونههای اتمی نییز نقیش مهمیی در
رهاسازی پتاسییم ایفیا میینماینیه ( .)38بطیور کلیی انتظیار مییرود
کانی هیای تیری اکتاهیهرال (فلوگوپییت) نسیبت بیه کیانیهیای دی
اکتاهیهرال سریعتر هوادیه شیه و پتاسییم بیین الییهای خیود را در
محلییول آزاد نماینییه .کییاتیونهییای ورقییه اکتاهیییهرال در بیوتیییت و
فلوگوپیییت لالبییا  Fe+2و  Mg+2و در ایلیییت و موسییکویت AL+3
میباشنه .حاللییت  Fe+2و  Mg+2سیاختمانی در فلوگوپییت از طرییق
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حملییه یییونهییای هیییهرونیوم و واکیینشهییای کمییپلکسکننییهگی بییا
لیگانههای اگیزاالت ،بسییار گسیترد تیر از حاللییت  Al+3موجیود در
ساختمان ایلیت است ( .)27بعبارت دیگیر پاییهاری  Al+3در محلیول
اسیههای آلی بیشتر بود و این امر منجر به رهاسازی پتاسیم بیشتری
از ساختمان فلوگوپیت میشود .همچنین گرو های هیهروکسیل موجود
در الیه اکتاههرال میکاهای دی اکتاههرال بیه سیمت فضیای خیالی
موجود در این الیه میرونه ،بنابراین پتاسیم با قهرت زیادی نگیهداری
میشود .اما در میکاهای تری اکتا به دلیل فاصیله کمتیری کیه بیین
گرو های هیهروکسیل الیه اکتاههرال وجود دارد ،پتاسیم بین الیههیا
دارای پایهاری کمی بود و لذا آزادسازی پتاسیم افزایش مییابه (.)37

شکل  -2میانگین غلظت پتاسیم رها شده از کانیها در حضور عصارهگیرهای مختلف
Figure 2- Mean of released potassium from minerals in different extractant presence

شکل  pH -3در حضور عصارهگیرهای مختلف
Figure 3- pH in the presence of different extractant
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جدول  -4اثرات نوع عصارهگیر ،نوع کانی و زمان بر میزان رهاسازی پتاسیم
Table 4- Effects of extractant type, mineral type and time on potassium release amount

میانگین پتاسیم آزاد شده
(Mean of released potassium )mg kg-1

زمان انکوباسیون

نوع کانی

)Incubation time (hour

نوع عصارهگیر
Extractant Type

Mineral Type

فلوگوپیت

ایلیت

فلدسپار

Phlogopite
161.53 n-t
142.56p-t
134.02 t-x
259.70 i-m
338.58 g-i
368.97 gh
421.20 de
609.53 b
669.9 b
703.74 a
́96.92 x-z, á-c
́64.61á-f
́104.48 x-z, á-c
231.7 j-o
253.93 j-n
218.29 m-s
222.22 k-q
447.21 d
432.83 de
483.59 c
́51.02 ć-h
́25.51 h
́51.02 ć-h
́61.65 b́-g
́75.36z, á-f
́85.03yz, á- d
̍
104.81 w-z, a̍b
v-z
122.21
128.78 u-y
138.30 q-u

Illite
́96.92 x-z, á-c
́66.92á-f
́61.31b́-g
́62.65b́-g
̍118.50v-z, a
̍121.31v-z, a
129.96 u-y
273.88i-l
276.43 h-k
288.18 h-j
́48.46é-h
́54.61 ć-g
́50.31é-h
́45.82 f́-h
́48.94 é-h
́50.31é-h
̍
104.81 w-z, a̍b
n-s
205.55
212.41n-s
223.13 j-p
́25.51 h
́25.51 h
́25.51 h
́34.82 ǵh
́27.57 h
́34.01 ǵh
́50.55 d́-h
́79.44 yz, á-f
́76.77 z, á-f
́75.97z, á-f

Feldspar
164. 5n-t
145.3 o-t
139.4 p-t
137.5 r-v
135.4 s-w
184.2 n-t
251.6 i-o
402.77 fg
415.5 ef
415.8 de
́96.92 x-z, á-c
́80.76 yz, á-e
́50.31 é-h
́45.23 f́-h
́54.78 ć-g
́50.31é-h
134.81 t-x
221.14 l-s
221.41 k-r
216.93m-s
́25.51 h
́25.97 h
́25.51 h
́25.51 h
́43.55 f́-h
́25.51 h
́50.55 d́-h
̍
106.24 w-z, a̍b
̍v-z, a̍ b
109.41
̍
106.81w-z, a̍b

1
2
4
8
12
16
24
32
48
64
1
2
4
8
12
16
24
32
48
64
1
2
4
8
12
16
24
32
48
64

اسیه اگزالیک
)(OA

کلریه کلسیم
)(CaCl2

شاهه )(Cont.

* میانگینهای با حروف مشابه بر اساب آزمون  LSDاختالف معنیداری ( )P≤0/05نهارنه
به دلیل اتمام حروف ،پس از حرف  zاز حروف کوچک همرا با عالمت پریم ( ̍ ) استفاد شه
* Means with similar letters are not significant at 5% probability level, using LSD Test
After z, lowercase letters with prime symbol ( ̍ ) were used

پایین بودن میزان رهاسازی پتاسیم در فلهسپار را میتوان اینگونه
توجیه نمود که با افزایش درجه پلیمریزاسیون سییلیکاتهیا ،پاییهاری
کانی افزایش مییابه .فلهسپارهای پتاسیم ،از جمله سیلیکاتهای سیه
بعهی با ساختار بسیار متراکم بود و دارای پیونه کوواالنسی میباشینه
به همین دلیل حاللیت کمی دارنه .برداشیته شیهن ییونهیای فلیزی
موجود در ساختمان این کانیها منجر به تضعی ساختاری و در نتیجه
انحالل آنها میگردد .اما با توجه به اینکیه دسترسیی بیه ییونهیای
فلزی به احاطه شیهن آنهیا توسیط مولکیولهیای آب در چیارچوب
آلومینوسیلیکاتها وابسته است ،انحالل فلهسپارها محیهود بیه سیطن

میشود ( 5و  .)14تو و همکاران ( )2007مشاهه نمودنه که بین چهار
کانی بیوتیت ،موسکویت ،فلوگوپیت و میکروکلین بیشترین پتاسیم آزاد
شه تحت تأثیر اسیه اگزالیک از دو کانی بیوتییت و فلوگوپییت بیود
است ( .)41حاتمی و همکاران ( )2013نییز رونیه میکیای دوجیایی˃
فلهسپار پتاسیم ˃ میکای سه جیایی (بیوتییت و فلوگوپییت) را بیرای
رهاسازی پتاسیم پیشنهاد نمودنه (.)14
مقایسه میانگین اثرات نو عصار گیر ،نو کانی و زمان حیاکی از
آن است که توانایی اسیه اگزالیک در رهاسازی پتاسییم بیشیتر اسیت.
بطوریکه مقهار پتاسیم آزاد شه توسط اسییه اگزالییک در مقایسیه بیا

بررسی رهاسازي پتاسیم غیرتبادلی از برخی كانیهاي پتاسیمدار توسط عصارهگیرهاي مختلف

کلریه کلسیم و شاهه به ترتیب  1/61و  4/1برابر بیشیتر بیود .مییزان
رهاسازی پتاسیم تحت تیأثیر عصیار گیرهیای مختلی در آلیاز دور
انکوباسیون بیشتر بود اما با گذشت زمان از مقهار رهاسازی کاسته شه
و پس از  12ساعت مجهدا رونیه افزایشیی نشیان داد و در نهاییت بیا
سرعت ثابتی ادامه یافت (جیهول  .)4رونیه رهاسیازی سیریع اولییه و
سپس یکنواخت شهن آن در مطالعات زیادی مشاهه شه است ( 11و
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 .)25بطورکلی رهاسازی سریع اولیه را میتوان به آزاد شهن پتاسیم از
مناطق لبهای و گیو ای شیکل کیانیهیای پتاسییمدار نسیبت داد .بیا
پیشروی رهاسازی ،لبههای کانی از هم جها شه و پتاسیمهای موجود
در ساختمان کانی رها میشیونه ،بنیابراین بیه دلییل افیزایش فاصیله
پتاسیمهای درونیی از لبیههیا و نییز افیزایش قیهرت جیذب پتاسییم،
رهاسازی با سرعت و پخشیهگی کمتری صورت میگیرد (.)13

جدول  -5ضرایب تبیین ( )r2و خطای استاندارد برآورد ( )SEمعادالت سینتیکی انتخابی
Table 5- Coefficients of determination (r2) and standard error of estimate (SE) for selected kinetic equations
الوویچ ساده
پخشیدگی
تابع توانی
کانی
عصارهگیر
مرتبه اول
مرتبه صفر
مرتبه دوم
شده
پارابولیکی

Second order

Zero order

SE

R2

SE

R2

Parabolic
diffusion
R2
SE

Simple
Elovich
R2
SE

Power
function

First order

SE

R2

SE

R2

0.8

0.49

9.69

0.98

0.619

0.96

1.44

0.81

0.125

0.97

1.69

0.96

1.29

0.5

6.19

0.98

0.422

0.96

0.941

0.80

0.136

0.97

1.49

0.95

25.5

0.37

0.78

0.97

1.59

0.84

0.738

0.81

0.117

0.99

0.143

0.96

1.27

0.45

6.22

0.98

0.296

0.98

0.884

0.84

0.098

0.98

7.80

0.96

2.52

0.4

5.88

0.98

0.491

0.94

0.993

0.76

0.181

0.97

1.49

0.93

17.2

0.39

4.99

0.99

1.22

0.96

0.835

0.75

0.127

0.98

0.206

0.94

0.82

0.39

11.32

0.97

1.31

0.97

3.29

0.82

0.136

0.99

2.07

0.95

1.77

0.28

13.63

0.97

0.445

0.99

1.68

0.87

0.164

0.98

1.64

0.96

2.67

0.44

3.58

0.98

1.51

0.97

1.05

0.82

0.097

0.99

0.404

0.97

5.98

0.41

7.36

0.977

0.87

0.952

1.31

0.808

0.131

0.98

1.88

0.953

25.5

0.5

13.63

0.99

1.59

0.99

3.29

0.87

0.181

0.99

7.80

0.97

0.8

0.28

3.58

0.97

0.296

0.84

0.738

0.75

0.097

0.97

0.143

0.93

در حالیکییه انتظییار میییرود بییا گذشییت زمییان و افییزایش دور
انکوباسیون ،میزان پتاسیم رها شه به تهریج افزایش یابه تا یکنواختی
حاصل شود ،مشاهه میشود که مقهار رهاسازی پتاسیم توسیط اسییه
اگزالیک و کلریه کلسیم در  2ساعت و در حضور کانیهای فلهسیپار و
ایلیت نسبت به  8ساعت بیشتر است (جهول  .)4وجود این تنیاق را
میتوان به جذب و یا تثبیت دوبار پتاسییم رهیا شیه از کیانیهیا در
زمانهای کوتا مهت نسبت داد ( .)28بطوریکه پتاسیم رهیا شیه در
زمان  2ساعت ،در طی  8ساعت ،دوبار جذب کانی شه و سیپس تیا
زمان  12ساعت مجهدا فرصت مییابه تا از بیین الییههیا و لبیههیای
کانی به محلول آزاد شود و به این ترتیب رونه افزایشی خیود را ادامیه
دهه تا به حالت یکنواخت برسه .بعبیارت دیگیر در زمیان  12سیاعت

Extractant

Mineral

اسیه اگزالیک
)(OA

کلریه کلسیم

فلهسپار

)(CaCl2

Feldspar

شاهه
)(Cont.

اسیه اگزالیک
)(OA

کلریه کلسیم

ایلیت

)(CaCl2

Illite

شاهه
)(Cont.

اسیه اگزالیک
)(OA

کلریه کلسیم

فلوگوپیت

)(CaCl2

Phlogopite

شاهه
)(Cont.

میانگین
Mean

حهاکثر
)(Max.

حهاقل

دامنه تذییرات
Range of variances

)(Min.

فرآینه رهاسازی بر فرآینه تثبیت مجهد پتاسیم آزاد شه لالب شیه و
در نتیجه رونه افزایشی در رهاسازی پتاسیم مشاهه میشود (.)27
کاربرد معادالت

معادالت سینتیکی شامل معادله مرتبیه صیفر ،مرتبیه اول ،مرتبیه
دوم ،پخشیهگی پارابولیک ،الوویچ و تابع توانی برای بررسیی سیرعت
رهاسازی پتاسیم از کانیهای مورد مطالعه ،مورد برازش قرار گرفتنیه.
در مواردی که چنه معادله قادر به توصی داد هیای سیینتیکی باشینه
برای انتخاب بهترین معادله از ررایب تبیین و خطای استانهارد برآورد
استفاد میشود .بر این اساب معادلهای که بیشترین رریب تبییین و
کمترین خطای استانهارد برآورد را دارد ،به عنیوان بهتیرین معادلیه در
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توجیه رهاسازی پتاسیم شناخته میشود ( 11و .)25

شکل  -4رابطه بین مقدار پتاسیم غیرتبادلی اندازهگیری شده و پیشبینی شده توسط مدلهای سینتیکی انتخاب شده
حروف  CC ،OAو  COبه ترتیب نشاندهنه عصار گیری با اسیه اگزالیک  ،کلریه کلسیم و شاهه
حروف  I ،Fو  Pنشاندهنه حضور فلهسپار ،ایلیت و فلوگوپیت میباشنه
Figure 4- Relationship of measured and predicted released potassium amount by selected kinetic models
OA, CC and CO show extracting with oxalic acid, calcium chloride and control (H 2O), respectively
F, I and P show feldspar, illite and phlogopite presence

بررسی رهاسازي پتاسیم غیرتبادلی از برخی كانیهاي پتاسیمدار توسط عصارهگیرهاي مختلف
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جدول  -6پارامترهای معادالت سینتیکی انتخابی
Table 6- Parameters of selected kinetic equations

پخشیدگی
مرتبه صفر
Zero order

پارابولیکی
Parabolic
diffusion
a
B

تابع توانی

الوویچ ساده شده

Power
function

Simple Elovich

مرتبه اول

عصارهگیر

کانی

First order

Extractant

Mineral

b

a

b

a

b

a

b

a

0.17

-9.087

2.063

2.522

0.5736

2.346

0.0006

8.945

0.0025

-0.9531

-5.85

1.3136

3.128

0.5907

1.832

0.0005

5.692

0.0016

-0.6834

0.1084

1.049

5.618

0.875

1.554

0.0005

)(Cont.

-4.40

0.0012

-0.902

0.0864

-5.037

3.052

0.5903

1.836

-0.005

اسیه اگزالیک

5.718

0.0016

-0.5674

0.1099

-5.992

1.3496

0.7167

1.811

0.0005

5.548

0.0015

-1.0024

0.1032

5.7866

1.2295

4.261

1.635

0.0004

4.776

0.0013

-0.998

0.0853

-4.928

1.0128

5.625

0.862

0.0008

20.52

0.0058

-3.8433

0.4021

23.191

4.9

3.451

0.7955

3.271

12.63

0.0035

-2.0785

0.2446

14.224

3.0383

4.384

0.8662

2.714

0.0006

6.561

0.0018

-1.2974

0.1273

7.4015

1.5481

4.901

0.831

1.988

0.0005

-8.31

0.0023

-1.3695

0.150

-9.055

1.944

-4.10

0.744

2.109

0.0010

-4.40

0.0058

-0.5674

0.4021

-4.928

4.9

2.522

0.875

3.714

-0.005

20.52

0.0012

-3.8433

0.0853

23.191

1.0128

5.625

0.5736

1.554

0.0010

رییرایب تبیییین و خطییای اسییتانهارد بییرآورد معییادالت سییینتیکی
مختل در توصی رهاسازی پتاسیم لیرتبادلی در جهول  5ارائه شیه
است .بر اساب معیارهای ذکر شه  ،معادالت تابع تیوانی ،پخشییهگی
پارابولیک ،الوویچ ،مرتبه صفر و مرتبه اول رهاسازی پتاسیم را توصی
میکننه ولی از میان آنها ،معادالت تابع توانی و پخشیهگی پارابولیک
به دلیل داشتن باالترین  R2و پایینترین  SEبهترین معیادالت بیرای
توصی رهاسازی پتاسیم میباشنه (شکل  .)4با توجه به اینکه معادلیه
مرتبه دوم در این مطالعه قادر به توصی رهاسازی پتاسیم نبود لذا در
ادامه مورد بحث قرار نگرفته است .از آنجایی کیه سیرعت آزاد شیهن
پتاسیم از معادالت پخشیهگی پارابولیک و تابع توانی پیروی مییکنیه
لذا رهاسازی پتاسیم لیرتبادلی از کانیهای مورد مطالعه ییک فرآینیه
کنترل شه پخشیهگی است ( .)19نتایج مشابهی در مطالعات مختلی
گزارش شه است .عبهی و همکاران ( )2015نییز معیادالت الیوویچ،
تابع توانی ،پخشیهگی و مرتبه اول را به عنیوان معیادالت مناسیب در

اسیه اگزالیک
)(OA

کلریه کلسیم

فلهسپار

)(CaCl2

Feldspar

شاهه

)(OA

کلریه کلسیم

ایلیت

)(CaCl2

Illite

شاهه
)(Cont.

اسیه اگزالیک
)(OA

کلریه کلسیم

فلوگوپیت

)(CaCl2

Phlogopite

شاهه
)(Cont.

میانگین
Mean

حهاکثر
)(Max.

حهاقل
)(Min.

دامنه تذییرات
Range of
variances

توصی رهاسازی پتاسیم از خامهای آهکی اسیتان فیارب پیشینهاد
نمودنه .سرینیواسارائو و همکاران ( )2006معادالت پارابولیک و مرتبه
اول ،فرشیهی راد و همکاران ( )2013الوویچ ،پخشیهگی و تابع توانی،
جلیلی ( )2006الوویچ ،تابع تیوانی و پارابولییک ،حسیینیپیور ()2004
مرتبه اول ،پارابولیک و تیابع تیوانی را بیه عنیوان بهتیرین معادلیه در
خامهای مورد مطالعه معرفی نمودنه ( 18 ،15 ،11 ،1و  .)36موسوی
و همکاران ( )2013نیز معادله تابع توانی را به عنوان بهترین معادله در
توصی رهاسازی پتاسیم تحت تأثیر عصیار گیرهیای کلرییه کلسییم،
اسیه اگزالیک و سیتریک اسیه معرفی نمودنه (.)25
جهول  6پارامترهای معادالت سینتیکی را نشان میدهه .مقادیر b
که شاخصی از آهنگ رهاسیازی پتاسییم مییباشیه در معیادالتی کیه
مطابقت بیشتری با سینتیک رهاسازی پتاسیم نشان مییدهنیه ،حیائز
اهمیییت اسییت .اییین پییارامتر در معییادالت تییابع تییوانی و پخشیییهگی
پارابولیکی به ترتیب در محهود  -5/62تا  -2/52و  -3/84تا -0/56
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میلیگرم بر لیتر بر ساعت میباشه .تفاوت در مقهار  bنشان مییدهیه
که توانایی عصار گیرها و کانیها در رهاسازی پتاسیم متفیاوت اسیت.
پارامتر ( aعرض از مبهأ معادله) بیانکننه آهنگ رهاسازی پتاسیم در
 2ساعت اول رهاسازی و یا بعبارت دیگر نشیان دهنیه مقیهار اولییه
پتاسیم آزاد شه است .در معادالت پخشیهگی پارابولیک و تابع تیوانی
این پارامتر به ترتیب در محیهود  0/085-0/402و 0/573 -0/857
میلیگرم بر لیتر مییباشیه .در دو معادلیه میذکور ،پیارامتر  bدر تمیام
نمونهها کمتر از  1است و ایین امیر حیاکی از آن اسیت کیه سیرعت
رهاسازی پتاسیم با زمان کاهش مییابه .این نتیجه در پیژوهشهیای
دیگری نیز گزارش شه است ( 14 ،8و .)26
شیب معادله الوویچ ( )bنشان دهنه ی سرعت رهاسیازی پتاسییم
بین الیهای و عرض از مبیهأ ( )aآن بییانگر سیرعت اولییه رهاسیازی
پتاسیم است ( .)23بر این اساب در این مطالعیه ،صیرف نظیر از نیو
کانی برای اسیه اگزالیک و صرف نظر از نو عصار گیر ،بیرای کیانی
فلوگوپیت عرض از مبهأ بیشترین مقهار است .به این معنی کیه تیأثیر
اسیه اگزالیک بر سیرعت اولییه رهاسیازی و سیرعت رهاسیازی بیین
الیهای در کانی فلوگوپیت مؤثرتر از کلریه کلسیم میباشه.

نتیجهگیری
عوامل مختلفی بر رونه رهاسازی پتاسیم تأثیر میگذارنه .در بیین
عوامل گوناگون شایه بتوان نو کانی را مهمترین عامل تلقیی نمیود.

میکاهای تری اکتاههرال نظییر فلوگوپییت در ورقیه اکتاهیهرال خیود
لالبا  Fe+2و  Mg+2دارنه که سریعتر از میکاهیای دی اکتاهیهرال کیه
حاوی  AL+3و  Fe3+میباشنه ،تحت تأثیر اسیه آلیی پتاسییم خیود را
آزاد میکننه .در این مطالعه ،مقهار پتاسییم آزاد شیه از فلوگوپییت در
شرایط استفاد از اسیه اگزالییک در مقایسیه بیا فلهسیپار و ایلییت بیه
ترتیب  2/13و  3/31برابر بیشتر بود .در بین عصار گیرهیا نییز اسییه
اگزالیک نسبت به کلریه کلسیم که ییک نمیک معیهنی اسیت ،بطیور
میانگین میزان پتاسیم بیشتری را رهاسازی نمود .بطوریکیه مییانگین
پتاسیم آزاد شه با اسیه اگزالیک  1/48برابر پتاسیم عصار گیری شه
توسط کلریه کلسیم بود .برازش  6مهل سینتیکی مرتبه صیفر ،مرتبیه
اول ،مرتبه دوم ،تابع توانی ،پخشیهگی پارابولیکی و الیوویچ نشیان داد
که معادله مرتبه دوم قادر به توصی رهاسیازی پتاسییم لیرتبیادلی از
کانیها نیست ولی  5معادله دیگیر بیرای توصیی رهاسیازی پتاسییم
مناسب میباشنه و در ایین بیین معیادالت تیابع تیوانی و پخشییهگی
پارابولیک به دلیل دارا بودن بیشترین رریب تبیین و کمترین خطیای
استانهارد برآورد بعنوان بهترین مهل انتخاب شهنه .تطبیق نتیایج ایین
تحقیق با معادالت مرتبه اول ،پخشیهگی پارابولیک و تابع توانی حاکی
از آن است که رهاسازی پتاسیم لیرتبادلی از کانیها میتوانه متیأثر از
فرآینه پخشیهگی باشه و بعبارت دیگر پخشیهگی پتاسیم بیه خیارج از
تود کانی کنترلکننه سرعت آزاد شهن پتاسیم میباشه.
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Introduction: Potassium is one of essential nutrients for plants and its importance in agriculture is well
known. Non-exchangeable potassium that is mainly placed with in layers of K-bearing minerals, such as Kfeldspar and mica, is considered as an important source of potassium for plant growth in most soils. Regarding
that low molecular weight acids (LMW) play an important role in improving the bioavailability of soil nutrients
such as non-exchangeable K (NEK), and the release rate of NEK plays a significant role in supplying necessary
K for plants, the purpose of this study was comparison of potassium release kinetic from K-bearing including
feldspar, illite as well as phlogopite minerals and choose the best kinetic equation describing potassium release
process, influenced by organic as well as mineral extractants.
Material and Methods: The experiment carried out in a completely randomized design with three
replications. Experiment factors were including extractant type (0.01 mol l -1 oxalic acid, 0.01 mol l-1 calcium
chloride, control (deionized water)), potassium mineral type (feldspar, illite and phlogopite) and incubation time
(1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, and 64 hours). Elemental composition of minerals identified by Fluorescence
spectroscopy device (S4 Pioneer). Used minerals in the experiment including feldspar, phlogopite and illite were
ground and filtered through a 230 mesh sieve. In order to remove exchangeable K, samples were saturated by
calcium chloride solution (with a ratio of 2:1), after washing with HCl, samples were dried at 105 °C for 48
hours. 100 mg of washed minerals, was weighed carefully and transferred to centrifuge tubes. Then 20 ml of
each of extractants (oxalic acid and calcium chloride 0.01M) was added to the tubes. After 15 minutes shaking,
tubes containing a mixture of minerals-extractants was carried out in a controlled incubation chamber for periods
of 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 and 64 hours at 25 °C. After each period, samples were centrifuged at 3000 rpm
for 10 minutes and filtered using Whatman paper (No. 41). pH and potassium concentration of samples were
measured by pH meter and flame photometer, respectively. Data related to potassium release was fitted by zero
order, first order, second order, power function, parabolic diffusion and ellovich equations.
Results and Discussion: Results showed that the effect of extractant type was significant on kinetic of
potassium release, so that potassium release amount in samples extracted with oxalic acid was 1.48 and 2.35
times higher than samples extracted with calcium chloride and control (deionized water), respectively. Also,
different minerals released various amounts of potassium. K release from phlogopite was 1.99 and 2.95 times
higher than feldspar and illite, respectively. The maximum potassium concentration (440 mg kg -1) was seen in
phlogopite which was extracted with oxalic acid. So that, amount of potassium in this treatment was 3.15 times
higher than control one. Furthermore, the effect of extraction time on K release was significant. So that, at the
beginning of incubation period the release of potassium by different extractants was more, but its amount
decreased over time and finally continued with a constant speed. Kinetic equation fitting showed that zero order,
first order, power function, parabolic diffusion and ellovich equations are able to describe potassium release but
second order model cannot justify it. Among these five equation, the power function and parabolic diffusion
equations with the maximum coefficient of determination (R2) and the least standard error of estimate (SE),
could reasonably describe the K release kinetics, so they are introduced as the best models for data fitting. The slope
(b) and interception (a) of ellovich equation indicate interlayer and initial K release, respectively. Oxalic acid
and phlogopite had the most amount of interception, it means that the impact of oxalic acid on initial and
interlayer release rate of K in phlogopite, is more effective than calcium chloride.
Conclusions: It is concluded that different factors like mineral and extractant type influence kinetic of
potassium release and organic extractant have more ability in extracting non-exchangeable potassium from
minerals structure. Also, the adjustment of the results of this study with first order, parabolic diffusion and power
1, 2, 3, 4 and 5- Ph.D. Student of Soil Science, Professors, Assistance Professor and Associate Professor, Department of
Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran, Respectively
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function equations suggest that nonexchangeable potassium release from minerals can be affected by diffusion
process from the surface of the study minerals, indicating that NEK release rate is controlled by K diffusion out
of the mineral interlayer.
Keywords: Kinetic equations, Mineral salt, Organic acid, Phlogopite, Potassium release
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