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محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش
مهدی سالح ورزی -1بیژن قهرمان -*2حسین انصاری -3کامران

داوری4

تاریخ دریافت1394/11/14 :
تاریخ پذیرش1397/01/19 :

چکیده
با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و کمبود منابع آب ،تبخیر عامل مهمی در برنامه ریزی و مدیریت آب کشاورزی استت کته بته
دلیل دشواری اندازهگیری ،تخمین آن ضروری میباشد .تبخیر از خاک ،عالوه بر تلفات آب و منابع آبی ،باعث شور شدن خاک نیز میشود ،این اتفاق در
مناطق خشک و نیمه خشک که باران اندک و آب آبیاری شور دارند ،بیشتر اتفاق میافتد .این پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به صورت
فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای اعمال شده شامل بافت خاک ،در سه سطح (شن لومی ،لتوم شتنی ،رش شتنی) و
چهار سطح شوری ( 4 ،2 ،0/7و  8دسی زیمنس بر متر) بودند .افزایش شوری در خاک ،تبخیر (مرحله ی اول و دوم) را در هر سه بافت متورد پتژوهش،
کاهش داد (با افزایش شوری از  0/7به  ،8میران تبخیر از خاک رسی شنی  ،%15/9از خاک شن لومی  %11/4و در خاک ختاک لتوم شتنی  .)%37/8بتا
افزایش شوری در بافت رش شنی ،تخمین مرحله اول و دوم تبخیر بهبود پیدا کرده (میانگین ریشه ی دوم خطا -RMSE-بترای شتوری  0/7بته  ،8از
 0/81به  )0/28اما با افزایش شوری در بافت شن لومی ( RMSEاز  0/75به  ،)0/83تخمین مرحلهی اول و دوم تبخیر افت کرده است.
واژههای کلیدی :آب شور ،تخمین ،مراحل تبخیر ،منابع آبی

مقدمه

1

ایران با متوسط بارش حدود  250میلیمتر جزء منتاطق خشتک و
نیمه خشک جهان محسوب میشود  ،این مقدار بارنتدگی یتک ستوم
میانگین بارش ساالنه جهانی در روی خشتکی و یتک چهتارم بتارش
ساالنه کره زمین میباشد ( .)5در کشور ما ،بخش کشاورزی حدود 94
درصد کل آب مصرفی را به خود اختصاص میدهتد کته بتیشتترین
میزان تبخیر و تعرق در آن اتفاق میافتد ( .)14تبخیر یکتی از مللفته
های اصلی بیالن آبی در هر منطقه و هم چنین یکی از عوامل کلیدی
برای برنامهریزی درست و مناسب آبیاری برای بهبود راندمان مصرفی
در منطقه میباشد.
از طرف دیگر تبخیر نقش قابتل مالحهتهای در اقلتیم جهتانی از
طریق چرخهی هیدرولوژی ایفا کرده و تخمین آن ،کاربردهای مهمتی
در پیشبینی رواناب ،پیشبینی عملکرد محصول ،پتیشبینتی شتوری
خاک و تلفات آب و طراحی کاربری اراضی ،طراحی کانالهای آبیاری
و ابنیه تقسیم آب داشته و هم چنتین بتر روی بالیتای طبیعتی نهیتر
خشکسالی ملثر است .به طور متوسط  70درصد بارانی که بته ستطح
 3 ،2 ،1و  -4به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشتی و استتادان
گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: bijangh@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.31830

زمین میرسد مجدداً توسط فرآیند تبخیر– تعرق به اتمستفر بتاز متی
گردد ( )8که این میزان در مناطق خشک که اکثر مناطق کشورمان را
تشکیل میدهد به  90درصد میرسد ( .)3بنابراین با توجه به اهمیتت
تبخیر ،الزم است این پارامتر حتیاالمکان به طور دقیق انتدازهگیتری
شود .اما از آنجایی که اندازهگیری مستقیم آن بسیار مشکل است ،باید
سراغ روشهایی برای تخمین و برآورد مناسب آن رفت.
تبخیر در مزرعه میتواند از پوشش گیاهی ،از سطح خاک و یتا از
سطوح آب آزاد صورت پذیرد .تبخیر از گیاهان را عمدتاً تعرق مینامند
که هرگاه سطح خاک با پوشش گیاهی پوشیده شده باشد مهتمتترین
شیوهی انتقال آب خاک به اتمسفر به شمار میآید .زمانی کته حتداقل
بخشی از سطح بدون پوشش باشتد تبخیتر مستتقیماً از ستطح ختاک
صورت میپذیرد .به طور کلی جدا کردن این دو فرآیند مستقل از هتم
دشوار است از این رو اغلب آنهتا را بتا هتم در نهتر گرفتته و تحتت
فرآیندی به نام تبخیر -تعرق به بررسی آن میپردازند .بتا ایتن وجتود
برخی از دانشمندان تعریف اخیر را پیچیده و دشوار متیداننتد و واژهی
تبخیر را به تمامی فرآیندهای انتقال بخار به اتمسفر منتسب میکننتد
(.)6
در غیاب پوشش گیاهی ،سطح خاک در معرض تابش و باد واقتع
شده و تبخیر به طور کامل از سطح خاک انجتام متیشتود .اگتر ایتن
فرآیند کنترل نشود به تلفات قابل مالحههی آب در اراضی فاریتاب و
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دیمزارها منجر میشود .درشرایط متداول کشتت و کتار گیاهتان یتک
ساله ،سطح خاک غالباً درطول دوره هایی از زمان ،مثالً کاشتت ،ستبز
شدن و رشد اولیهی گیاهان ،بدون پوشش بوده و تبخیر ،رطوبت قابل
توجهی را از خاک خارج میکند و بنابراین از رشتد گیاهتان جتوان در
مراحل حساش رشد جلوگیری نماید .خشک شتدن ستریع بستتر بتذر،
مشکالتی را برای سبز شدن بذرها به وجود متیآورد و رشتد گیاهتان
سبز شده دچار تأخیر خواهد شد .این مشکل ممکن است برای باغهای
جوان که سطح خاک آنها غالباً در چند سال اولیه به طور مداوم بدون
پوشش باقی میماند و نیز در دیمزارها در مناطق خشک که زمین بته
طور منهم ،چند ماه از سال برای جمعآوری و حفت آب بتاران ،آیتش
باقی میماند نیز وجود داشته باشد (.)4
تبخیر از رطوبت خاک نه تنها منجر به تلفات آب متیشتود بلکته
خطر شور شدن خاک را نیز به همتراه خواهتد داشتت .ایتن خطتر در
نواحی خشک که باران ساالنهی اندک ،آب آبیاری شور و سطح سفره
ی آب زیرزمینی عمیق است محسوشتر میباشد.
محققین فرآیند خشک شتدن ختاک را در سته مرحلتهی متمتایز
تشریح کردهاند .مرحلهی اول که زمانی است که خاک خیس استت و
به اندازهی کافی توانایی انتقال آب با نرخ متناسب با تقاضای تبخیر به
محل تبخیر را دارد .در خالل این مرحله نرخ تبخیر به وسیلهی شرایط
خارجی هواشناسی (تابش ،باد ،درجه حرارت ،رطوبت و غیره) محدود و
لذا کنترل میشود ،به بیان دیگر ویژگیهای خاک رخ نقشی نخواهتد
داشت .مرحلهی دوم که در خالل ایتن مرحلته نترخ تبخیتر بته طتور
متوالی کم تر از نرخ بالقوه (تبخیرپتذیری اتمستفر) متیشتود .در ایتن
مرحله نرخ تبخیر توسط نرخی که خاک رخ در حال خشک شدن ،می
تواند رطوبتی را به طترف ناحیتهی تبخیتری در ستطح تحویتل دهتد
محدود و کنترل میشود .مرحلهی سوم که در نهایت با نرختی تقریبتاً
ثابت برقرار میشود و برای چندین روز ،هفته ،و یا حتی ماه بته طتول
میانجامد(.)4
ریتچی ( )10مدلی را برای پیشبینی تبخیتر از ردیتف گیتاهی بتا
سطحی که تمام آن پوشیده نیست ارائه داد .مدل ،نرخ تبخیر روزانه را
از سطح گیاه محاسبه میکند .نرخ تبخیر گیاه ،با اضافه کتردن ستطح
خاک و مللفههای سطح گیاه (مثتل شتاخس ستطح بتر ) و تبخیتر
پتانسیل ،بارش ،تابش روی پوشش ،محاسبه میشود .تبخیر از ستطح
خاک در دو مرحله محاسبه میشود )1( :مرحلهی نرخ ثابت که توستط
منبع انرژی ستطح محتدود متیشتود )2( .مرحلتهی نترخ افتتان کته
جابجایی آب نزدیک سطح تبخیر شونده (خاک) توستط ویژگتیهتای
خاک محدود میشود.
یاکیرویچ و همکاران ( )13مدلی برای شبیهسازی عددی تبخیر از
خاک بدون پوشش شور لوم شنی با پارامترهای ترکیبی ارائه کردند که
گرادیان پتانسیل اسمزی ،میتواند نقش مهمی در این فرآینتد داشتته
باشد .شبیهسازیها برای خاکهای غیر اشباع ،بدون تأثیر سفرهی آب

زیرزمینی انجام شد .در این شترایط محاستبهی تبخیتر کتل از ستطح
خاک غیر شور که با آب شور آبیاری شده بیشتر از سطح خاک شوری
که با آب غیر شور آبیاری شده است .در مورد اول گرادیان اسمزی ،جا
به جایی آب به سطح خاک و هم چنین تبخیر را افزایش میدهد و در
مورد دوم گرادیان فشار اسمزی ،جابته جتایی آب بته ستطح ختاک و
نتیجتاً تبخیر را کاهش میدهد.
سالووچی ( )11تبخیر از خاک بدون پوشش را در مرحلتهی اول و
دوم به طور مستقل از رطوبت خاک تخمین زد .او با در نهر گرفتن دو
حالت حدی برای مرحلهی اول و دوم تبخیر و بتا استتفاده از شتدت و
مدت مرحلهی اول ،مرحلهی دوم را تخمین زد .در پتژوهش او حالتت
حدی ثقلی نسبت به حالت حدی پخشیدگی نتیجهی بهتری داشت.
نسار و هورتون ( )7تبخیر آب و انتقال مواد محلتول را در ستتون
های ختاک بررستی کردنتد .در ایتن پتژوهش از دو بافتت ستنگین و
متوسط استفاده شده بود که عالوه بر تأثیر شتوری ،بته تتأثیر تتراکم
خاک بر تبخیر نیز پرداخت .نتایج آنها نشان داد شوری در خاک باعث
کاهش تبخیر میشود و مدل گرما و انتقال مواد میتواند بترای پتیش
بینی حرکت آب خاک و غلهت محلول بترای شترایط ختاک استتفاده
شود .آنها از مدل گرما و انتقال مواد بترای شتبیهستازی آب و توزیتع
محلول استفاده کردند.
رئیسی و همکاران ( )9مدل آیدین -اویگر ( )1را در برآورد تبخیتر
از خاک شور در مناطق خشک و نیمه خشک واستنجی کردنتد .آنهتا
سه تیمار مختلف آبیاری در سه تکرار به صورت طرح کامالً تصتادفی
در نه الیسیمتر اجرا کردند .آنها نتیجه گرفتند در هر سه تیمار اعمال
شده ،مدلهای برازش داده شده از کارآیی نسبتاً خوبی برای پیشبینی
تبخیتتر در محتتدودهی زمتتانی متتورد مطالعتته و ختتاک متتورد مطالعتته
برخوردارند .هم چنین مدلهای واسنجی شده آیدین -اویگر برای هتر
سه تیمار در مرحلهی واسنجی مدل ،مقتدار تبخیتر را کمتتر از مقتدار
واقعی برآورد کردند.
روشها و مدلهای متعددی برای تخمین از خاک بدون پوشتش
ارائه شده است .اما روشهایی که برای تخمین مرحلتهی دوم تبخیتر
کارآمدتر هستند ،به اندازهگیریهای زیادی از ویژگیهای هیتدرولیکی
و دمایی خاک نیاز دارند .با توجه به اهمیت تبخیر در نواحی خشتک و
نیمه خشک و اهمیت مشکالت شوری ختاک و نیتز دشتواری بستیار
اندازه گیری تبخیتر از ختاک بتا مشخصتات آن ،هتدف از انجتام ایتن
پژوهش ،تخمین تبخیر از خاک بدون پوشش ،مستقل از انتدازهگیتری
مشخصات هیدرولیکی خاک ،در خاکهای شور بوده است.

مواد و روشها
دادهبرداری این پژوهش طی بهتار  1392در دانشتکده کشتاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .این منطقه دارای طول جغرافیتایی

محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاك شور بدون پوشش

 59درجه و  38دقیقه و عرض جغرافیایی  36درجته و  16دقیقته و در
ارتفاعی معادل  988متر از سطح دریا واقع شده است .در این پژوهش
محاسبهی تبخیر (مرحلهی اول و دوم) از خاک شور و بتدون نیتاز بته
مشخصات خاک ،در آزمایشی به صتورت فاکتوریتل بتر پایتهی طترح
کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .پیش از شروع طرح خاک بترای
مدت زمان کافی با آب با شوری  0/7 dS/mشسته شد و نسبت جذب
سدیم برابر با  1/5به دست آمد .تیمارهای اعمتال شتده شتامل بافتت
خاک ،در سه سطح (شن لومی ،لوم ،رش شنی) و چهار سطح شتوری
( 4 ،2 ،0/7و  8دسی زیمنس بر متر) بودند .در این تحقیق از لولههای
پیویسی به قطر  110میلیمتر و به ارتفاع  1متر (بترای پروفیتل 90
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سانتیمتری خاک) استفاده شد .سوراخهایی برای خروج راحت تتر آب
از انتهای لوله انجام شد ،هم چنین انتهای لوله ستن ریتزههتایی (بته
ارتفاع حدود  5سانتیمتر) به عنتوان لفتاف بترای تستهیل در عبتور و
جلوگیری از تجمع آب ریخته شد .خاکهای مورد استتفاده از ترکیتب
خاکهای مختلف به دست آمد که پس از عبور از الک  5میلتیمتتری
به مدت  24ساعت در تماش با هوا ،هوا -خشک شدند.
از سه بافتت متفتاوت نمونتهبترداری شتد و در آزمایشتگاه گتروه
مهندسی آب ،درصد ذرات نمونهها به روش هیتدرومتری تعیتین شتد،
پس از آن به کمک مثلث بافت خاک ،بافت نمونهها تعیین شد کته در
جدول ( )1مشاهده میشود.

جدول  -1مشخصات فیزیکی خاکهای مورد استفاده
Table 1- Physical properties of used soils
درصد ذرات Particles percent

بافت

رس

سیلت

شن

تخلخل

Texture
رش شنیSandy clay

Clay
40

Silt
12

Sand
48

)Porosity (%
42

لوم شنی Sandy loam

12

29

59

39

شن لومی Loamy sand

8

14

78

36

محاسبهی تبخیر با اندازهگیری وزنی و استفاده از بیالن آب انجام
شد .در زمان شروع ،ستونهای خاک در حالت اشباع قرار داشتند و بتا
گذشت زمان رطوبت آنها کاهش پیدا میکرد و خشک میشدند .هم
چنین آب خروجی از زیر ستونهای خاک به دقت اندازهگیری میشتد.
محاسبهی تبخیر ،با تفاضل وزن ستونهای خاک در دو نوبت متتوالی
وزنگیری و کسر آب خارج شده از زیر ستونهای خاک ،به دست آمد.
وزنگیریها تا زمان رسیدن به مرحلهی اول تبخیر  4بار در شبانه روز
و سپس هر  2روز یک بار انجام میشد.
سالووچی ( )12با این فرض که اشتباع نستبی ختاک (s؛ رطوبتت
حجمی تقسیم بر تخلخل ملثر) برای پروفیل عمودی در خالل فرآیند
تبخیر تشابه هندسی وجود دارد رابطهی زیر را در نهر گرفت:

  z 

zL
G
()1
s( z, t )    L(t ) 
s
zL
 0
که در آن  zدر جهت باال مثبت بوده و در سطح خاک صفر است،
 Gتابعی نامعلوم که شکل پروفیل در حالت خشک شدگی را بیان
میکند (مقایسه شود با معادلهی گرین و امپت در آن این جبهه کتامال
تیز است) s0 ،اشباع نسبی اولیه و  tزمان میباشد.
با استفاده از جریان عمودی و یک بعدی دارسی– باکینگهام برای
تعریف ظرفیت تبخیری خاک داریم:

()2

 K ( s ) z 0

z 0

s
z

)   D( s

z 0

fc  q

کته در آن  : Ds پخشتیدگی رطوبتت )  ( L2 /Tو : K s 
هدایت هیدرولیکی غیراشباع ) (L/Tاست.
بتتا استتتفاده از معتتادالت قبتتل ،عملیتتات ریاضتتی و بتتا دانستتتن
( fc  dF dtکه  fcشدت تبخیتر ختاک و  Fتبخیتر تجمعتی استت)
خواهیم داشت (:)12
2
dF
 F  K ( s0 ) t   S e
dt
2

()3
که برای آن داریم:
()4

t  td
F  e ptd

در روابط باال e p ،شدت تبخیر در مرحلهی اول در زمان متوسط،
 t dزمان بین آخرین آبیاری یا بارش و شتروع مرحلتهی دوم خشتک
شدن و  Fتبخیر تجمعی است.
با انتگرالگیری از معادله ( )3و حل تحلیلی آن میتوان بته یتک
رابطهی ضمنی از اجزا فوق رستید .دو حالتت حتدی بترای ایتن حتل
موجود است:
برای مواردی که  K s0 به طور قابل مالحهتهای کتم تتر از e p
باشد که برای خاکهایی با نفوذپذیری نسبتاً پایین (مثالً رشها) اتفاق
میافتد ،بنابراین در  t dو زمان بعد از آن از ثقل صرفنهر متیشتود.
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پس از آن با انتگرالگیری از معادلهی ( )3و در نهر گترفتن معادلتهی
( ،)4تقریبتتی بتترای تبخیتتر تجمعتتی در محتتدوده پخشتتیدگی ( ) Fdiff
خواهیم داشت:
()5

t  td
t  td

e t

 p
Fdiff  
12
2
2

 e p t d   S e t  t d 





برای مواردی که جملهی مربوط به ثقل [یعنتی ) ]K(s0بته طتور
قابل مالحههای بزر تر از  e pاست و زهکشی تجمعی ،بیش تر از
تبخیر تجمعی است .بنابراین در زمتان  t dو زمتانهتای بعتد از آن از
تبخیر تجمعی ( و نه  ) dF dtصرفنهر میشود و تبخیر تجمعی
در محدودهی ثقل (  ) Fgravبه دست میآید:
t  td
e p t

()6
Fgrav  
 t 
S e2


e
t

ln
t

t
d
 p d 2K (s )  t 
0
 d

اگر بتوان رابطهای بین  e pو  t dو پارامترهای مربوط بته ختاک
پیدا کرد وابستگی معادالت ( )5و ( )6به ویژگیهای ختاک و رطوبتت
آن حذف میشود (به ایگلسون -8-مراجعه شود):

 16Se2

()7
 K ( s0 ) t d
با حل معادلهی ( )7تحت دو شرایط حدی ذکر شده و جایگتذاری
نتایج در معادالت ( )5و ( ،)6تبخیر مستقل از شرایط خاک برآورد متی
شود:
p

t  td
()8

t  td

e

ep 

e p t

12
 4
 t   2 
 e p t d   1  
 
 t d  16 

1 2

()10

()11





باید دانست که معادالت مستقل باال برای شرایط حتدی (ثقلتی و
f grav  f  f diff

پخشیدگی) است و برای شترایط بتین آن
خواهد بود.
شاخسهای آماری متفاوتی برای سنجش اعتبار و درستی مقادیر
پیشبینی شده وجود دارد .برای ارزیابی قابل اعتماد بودن این مقتادیر
از تحلیل خطاهای باقیمانده و اختالف بین مقادیر اندازهگیری و پتیش
بینی شده استفاده میکنیم .شاخسهای آمتاری الزم بترای ایتن کتار

Fdiff

تبیین ، CD  3کارایی مدلسازی یا راندمان متدل EF  4و ضتریب
باقیمانده CRM  5بوده و به ترتیب عبارتند از:
1 n
 Pi  Oi
n i 1

()12
12

()13

2

()14

O

 O
n

i

i 1
n

 P  O 

2



2

()15

()16

AE 

 n
2
  Pi  Oi  

RMSE   i 1
n











n

 O   Pi  O



2

f diff

برقترار

خطای متوسط ،  AE  1میانگین ریشه دوم خطا  ، RMSE  2ضریب

i

t  td
e p t

12
()9
Fgrav   4

8  t 


e
t
1

ln
t

t
 p d
d
2
 
 
   t d 
دو معادلهی باال ،معادالتی هستند کته بترای مرحلته دوم خشتک
شدن استفاده میشوند که نیاز به اندازهگیتری مستتقیم ویژگتیهتای
خاک و رطوبت ندارند .با مشتقگیری از ایتن دو معادلته بترآورد نترخ
تبخیر را در طول مرحلهی دوم خشک شدن خواهیم داشت:
2  t   2 
 e p   1  
  t d  16 

1

8 t
f grav  e p 2 
  td

2

i 1

O

i 1
n

 O

i

i 1

 O
n

i

CD 

EF 

i 1

n

n

i 1

i 1

 Oi   Pi
n

O

i

CRM 

i 1

که در آن ها:
 Piمقادیر پتیشبینتی شتده : Oi ،مقتادیر انتدازه
 : nتعداد نمونههای به کار رفته : O ،مقدار
گیری شده (مشاهدهای)،
متوسط پارامتر اندازهگیری شده میباشند.

1- Average Error
2- Root Mean Square Error
3- Coefficient of Determination
4- Modeling Efficiency
5- Coefficient of Residual Mass

محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاك شور بدون پوشش

حداقل مقدار  RMSE ,AEو  CDصفر است .حداکثر مقتدار

EF

برابر با یک است EF.و  CRMمیتوانند مقادیر منفی داشتته باشتند.
مقدار زیاد  AEنشانگر بدترین حالت کارکرد مدل است .شتاخس CD
نسبت پراکندگی را بین مقادیر پیشبینی شده و اندازهگیریهتا نشتان
میدهد .شاخس  EFمقادیر پیشبینی را با میانگین مقادیر اندازهگیری
شده مقایسه میکند .مقدار منفی  EFبیتانگر آن استت کته میتانگین
مقادیر اندازهگیری شده ،برآورد بهتری از مقادیر پیشبینتی شتده دارد.
شاخس  CRMنشانگر تمایل متدل بترای بتیش بترآوردی و یتا کتم
برآوردی ،در مقایسه با اندازهگیریها است .اگر تمتامی مقتادیر پتیش
بینی و اندازهگیری شده با هم برابر شوند ،مقدار عددی شتاخسهتای
 AE , RMSEو  CRMبرابر با صفر و مقدار  CDو  EFبرابر  1خواهد
بود.

نتایج و بحث
هنگامی که شکست در نرخ تبخیر رخ میدهد ،آن زمان ،مرحلهی
اول تبخیر به اتمام میرسد .پس از تعیین مدت مرحلهی اول تبخیر از
دادههای محاسبه شده برای سته بافتت و چهتار ستطح شتوری آن از
شکلهای ( )1و ( ،)3شدت تبخیر برای مرحلهی اول تبخیر از معادلته
ی ( )7برای بافت رش شنی (ثقل صفر) و بافت شن لومی بته دستت
میآید و پس از آن با استفاده از زمان  tdو شدت تبخیر مرحلهی اول،
نرخ تبخیر برای مرحلهی دوم از معادلهی ( )10برای بافت رش شتنی

5
0

40

20

30

10

0

و ( )11برای بافت شن لومی به دست میآید.
بعد از به دست آوردن مدت مرحلهی اول تبخیر و تخمین مرحلته
ی اول و دوم تبخیر ،آنها را با تبخیر محاستبه شتده از انتدازهگیتری
وزنی ،مورد مقایسه قرار میدهیم .در شکل ( )1تخمین تبخیر مرحلته
ی اول و دوم و محاسبهی آن ،برای بافتت رش شتنی و بته تفکیتک
چهار سطح شوری آن مشاهده میشود.
در بافت رش شنی انتقال از مرحلهی اول به مرحله ی دوم تبخیر
در سطح اول شوری در روز سوم و ستطح دوم و ستوم شتوری در روز
چهارم و در سطح چهارم شوری در روز پنجم رخ میدهد .بتا افتزایش
شوری تبخیر از خاک کاهش مییابد ،حتی در مرحلهی اول که پتیش
تر اشاره شد ،توسط شرایط خارجی هواشناسی (مثل تابش ،باد ،درجته
حرارت ،رطوبت و  )...کنترل شده ،مشاهده میشود .بایتد دانستت کته
تبخیرپذیری اتمسفر کامالً مستتقل از ویژگتیهتای جستم کته از آن
تبخیر صورت میپذیرد نمیباشد ( .)4ضمن این که اگر فترض کنتیم
کامالً مستقل از ویژگیهای جسم میباشد و دقیقاً با تبخیتر از ستطح
آزاد آب برابر است ،شوری باعث کاهش فشتار بختار آب و در نتیجته
منجر به کاهش تبخیر میشود ( .)12بنابراین کاهش تبخیر با افزایش
شوری در مرحله اول تبخیر توجیهپذیر خواهد بود .هتمچنتین کتاهش
تبخیر از خاک با افزایش شوری با نتایج به دست آمده از پژوهشهای
گذشته ( )13مطابقت دارد.
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شکل  -1نرخ تبخیر از خاک رس شنی در تیمارهای مختلف شوری
Figure 1- Evaporation rate from sandy clay soil in different salinity treatments
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جدول  -2شاخصهای ارزیابی برای سطوح مختلف شوری در بافت رس شنی
Table 2- Evaluation Indices for Different Levels of Salinity in sandy clay texture

سطوح شوری
)Salinity levels (dS m-1
0.7
2
4
8

CD

CRM

EF

AE

RMSE

0.41
0.59
0.62
0.71

-0.04
-0.02
-0.03
-0.01

0.63
0.86
0.89
0.95

0.74
0.43
0.38
0.24

0.81
0.48
0.43
0.28

در سطح اول شوری (آب معمولی) و بهترین تخمین تبخیر در ستطح
چهارم شوری انجام شده است.

همانطور که در جدول  2برای بافت رش شنی مشخس استت،
با افزایش شوری ،شتاخسهتای ارزیتابی عملکترد بهتتری را بترای
تخمین تبخیر نشان میدهند؛ به طوریکه ضعیفترین تخمین تبخیر
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شکل  -2نرخ تبخیر از خاک شن لومی در تیمارهای مختلف شوری
Figure 2- Evaporation rate from loamy sand soil in different salinity treatments

همان طور که اشاره شد انتقال از مرحلهی اول به مرحلتهی دوم
تبخیر در سطح اول و دوم و سوم در ساعت نهم از آغتاز تبخیتر و در
سطح چهارم در پایان روز اول انجام میشود .به نهر میرسد افزایش
شوری در افزایش مدت زمان مرحلهی اول تبخیر در بافت شن لومی،
تأثیر کمتری داشته است .در بافت شن لومی مانند بافت رش شتنی،

افزایش شوری سبب کاهش تبخیر در مرحلهی اول و دوم متیشتود.
تخمتتین مرحلتتهی اول تبخیتتر در ختتاک بتتدون شتتوری (ستتطح اول
شوری) ،سطح دوم ،سوم و به مراتب از ستطح چهتارم شتوری بهتتر
بوده است؛ اما تخمین در مرحلهی دوم تبخیر در سه سطح اول تقریباً
مانند هم بوده است ،اما در سطح آخر بهتر میشود.

محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاك شور بدون پوشش
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جدول  -3شاخصهای ارزیابی برای سطوح مختلف شوری در بافت شن لومی
Table 3- Evaluation Indices for Different Levels of Salinity in Loamy sand texture

سطوح شوری
)Salinity levels (dS m-1
0.7
2
4
8

CD

CRM

EF

AE

RMSE

0.66
0.52
0.54
1.41

0.37
0.41
0.36
0.50

0.91
0.62
0.59
0.56

0.64
0.79
0.74
0.71

0.75
0.80
0.81
0.83

یکی از اهداف ضمنی این پژوهش استفاده از بافت متوستط شتن
لومی به منهور چگونگی تخمین تبخیر با استفاده از حالت حدی ثقتل
حاکم و پخشیدگی حاکم برای این بافت بوده و همان طتور کته قتبالً
اشتتاره شتتد بتترای حالتتت بتتین دو حالتتت حتتدی ذکتتر شتتده،

 f grav  f  f fdfiبرقرار خواهد بود .با استتفاده از شترایط حتدی
پخشیدگی حاکم برای بافت لوم شنی تخمین تبخیر دور از انتهار بتود
و اعدادی خارج از دامنه و بزر برای تخمین تبخیر در مرحلتهی اول
از معادلهی ( )7و به تبع آن برای مرحلهی دوم تبخیر از معادلهی ()10
به دست آمده ،اما با استفاده از شرایط حدی ثقل حاکم از معادلهی ()7
برای مرحلهی اول و معادلهی ( )11برای مرحلهی دوم در این بافتت،
تخمین تبخیر اعدادی مناسب تر ارائه داد.

نتیجهگیری
مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق را میتوان در نکات زیر
خالصه نمود:
 افزایش شوری در خاک ،تبخیر (مرحلهی اول و دوم) را در هترسه بافت پژوهش ،کاهش داد.
 -در شرایطی که شوری نباشد (سطح اول شوری) ،تخمین تبخیر

مرحلهی اول و دوم عالوه بر این که کم برآورد داشته ،در بافتت شتن
لومی نسبت به بافت رش شنی مناسب تر عمل کرده است.
 با افزایش شوری در بافت رش شنی ،تخمتین مرحلتهی اول ودوم تبخیر بهبود پیدا کرده ،به طوریکته بهتترین تخمتین در ستطح
چهارم شوری صورت گرفته است.
 با افزایش شوری در بافت شن لومی ،تخمتین مرحلتهی اول ودوم تبخیر افت کرده ،به طتوری کته بهتترین تخمتین در ستطح اول
شوری صورت گرفته است.
 بافت لوم شنی با شرایط حدی ثقل حاکم تخمین زده شتد و بتاشرایط حدی پخشیدگی حاکم قابل تخمین نبوده است .در این بافتت،
گرچه نتایج تخمین تبخیر به دقت دو بافت دیگر نبوده اما نتایج قابتل
پذیرش میباشد.

سپاسگزاری
این تحقیق با حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه فردوسی مشهد
به سرانجام رسیده استت .لتذا نویستندگان ایتن مقالته بتر ختود الزم
میدانند از کمکهای صورت گرفته توسط آن نهاد دولتی در بته ثمتر
رسیدن این پژوهش تشکر و سپاسگزاری نمایند.
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Introduction: Evaporation takes place from vegetation cover, from bare soil, or water bodies. In the absence
of a vegetation cover, soil surface is exposed to atmosphere which increases the rate of evaporation .Evaporation
of soil moisture will not only lead to water losses but also increase the risk of soil salinity. The risk is increased
under low annual rainfall, saline irrigation water and deep water table. Soil and water salinity is common in arid
and semiarid regions where using saline water is common under insufficient fresh water resources. Evaporation
is one of the main components of water balance in each region and also one of the key factors for proper
irrigation scheduling towards improving efficiency in the region. On the other hand evaporation has a significant
role in global climate through the hydrological cycle and its proper estimation is important to predict crop yield
soil salinity, water loss of irrigation canals, water structure and also on natural disasters such as drought
phenomenon. There are three distinct phases for evaporation process. Step Rate – initial stage is when the soil
reaches enough moisture to transfer water to evaporate at a rate proportional to the evaporative demand. During
this stage, the evaporation rate by external weather conditions (solar radiation, wind, temperature, humidity, etc.)
is limited and therefore can be controlled, in other words, the role of soil characteristics will occur. In this case
the air phase - control (at this stage the stage profile – control). Next step is to reduce the rate of evaporation
rates during this stage of succession is less than the potential rate (evaporation, atmospheric variability). At this
point, evaporation rate (the rate at which the soil caused by the drying up) can deliver the level of moisture
evaporation in the area is limited and controlled. So it can be a half step - called control. This may be longer than
the first stage.. Apparently when the soil surface is dry to the extent that, it is effectively cut off from water, this
phase starts. This stage is often called vapor diffusion process where the surface layer so as to be able to dry
quickly can be important.
Materials and Methods: This study was conducted to test the texture of sandy clay and four salinity levels
(0.7, 2, 4 and 8 dS m-1 (the study used a PVC pipe with a diameter of 110 mm and a height of about 1 m (for the
90 cm soil profile). Evaporation measurements and weight measurements were performed using a water balance.
Also the water out of the soil columns were carefully measured. Weight was measured in soil columns has been
done with a digital scale with an accuracy of 5 g. The calculation of evaporation ,obtained by subtracting the
weight of the soil column twice in a row, low weight and water out of the soil column.
Results and Discussion: Evaporation decreased with increasing salinity of the soil, even in the first stage
mentioned earlier by external meteorological conditions (eg, radiation, wind, temperature and humidity)
controlled, observed. It should be recognized that the ability of the atmosphere to evaporate completely
independent of the properties of the object that is no evaporation occurs. Moreover, if we assume that the object
is completely independent of the properties of water surface evaporation exactly equals, salinity reduced the
water vapor pressure resulting in reduced evaporates. The first stage of evaporation decreases by increasing
salinity, evaporation would be justified.
Keywords: Estimation, Salt water, Stages evaporation, Water resources
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بررسی آزمایشگاهی تأثیر پوشش گیاهی سخت (انعطافناپذیر) و انعطافپذیر بر میزان انتقال
رسوب در مجاری روباز
فریبا پرناک -1مجید رحیم پور -*2کورش

قادری3

تاریخ دریافت1396/02/05 :
تاریخ پذیرش1397/01/18 :

چکیده
یکی از پدیده های طبیعی که در اطراف بشر به وقوع میپیوندد و از دیرباز دارای اهمیت زیادی بوده است ،پدیده انتقال رسوب در رودخانه میباشدد
این تحقیق درآزمایشگاه هیدرولیک و سازههای آبی واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان در یک فلوم آزمایشگاهی بده طدول  8متدر ،ردر  0/8متدر و
ارتفاع  0/6متر بر روی یک مدل فیزیکی برای محاسبه میزان رسوب انتقال یافته در جریان کانال باز با پوشش گیاهی سخت و انعطافپذیر ،در دو حالت
مستغرق و غیر مستغرق طراحی و اجرا شد بدین منظور تعداد  68آزمایش با هدف بررسی تأثیر تراکم و موقعیت قرارگیدری پوشدش گیداهی بدر انتقدال
رسوب صورت پذیرفت نقش پوشش گیاهی انعطافپذیر در این زمینه چشمگیرتر بوده است به طوریکه نرخ انتقال رسوب را حددود  70درصدد کداهش
داده است که نشان دهنده اهمیت پوشش گیاهی در پایداری بستر و سواحل آبراهه میباشد
واژههای کلیدی :انتقال رسوب ،پوشش گیاهی سخت و انعطافپذیر ،مستغرق ،غیرمستغرق

مقدمه

1

بار رسوبی یکی از روامل مهم و تأثیرگذار در رملکرد هیدرولیکی
و ساختار ریختشناسی رودخانه ها تلقی می شود بده ردهوه اقددامات
مهندسی و بهرهبرداری از منابع آب رودخاندههدا در گدروی آگداهی از
کمیت بار رسوبی آنها مدیباشدد از طرفدی رو هدای محاسدباتی در
مهندسی رسوب به دلیل تنوع طبیعت رودخانهها از پیچیدگی و ظرافت
خاصی برخوردار است رز و همکاران ( )9مجموردهای از آزمایشدات را
در جهت مطالعه اثر پوشش گیاهی آبزی مستغرق روی انتقال رسوب،
در حضور موجهای متصاردی انجام دادند در این آزمدایشهدا از سده
مدل گیاهی سخت ،انعطاف پذیر و گیاه واقعی ،شش فرکانس مدوج در
محدوده  F =0/6-1/6 Hzو چهار تراکم پوشش گیاهی استفاده شدده
است هدف آنها برقراری رابطهای بین انرژی جنبشی آشدفته ،تدنش
برشی و انتقال رسوب در تراکمهای مختلف پوشدش گیداهی بدود بدا
توجه به نتایج آنها در چگالی باالی پوشش گیاهی و فرکانس باالتر،
انتقال رسوب کاهش یافته است لی و همکاران ( )8تغییرات آشدفتگی
 2 ،1و  –3به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد سازههدای آبدی و دانشدیاران گدروه
مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
)Email: rahimpour@uk.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.63216

جریان و ویژگی های انرژی جنبشی را بدا اسدتفاده از پوشدش گیداهی
انعطافپذیر مدلسازی شده ،بررسی کردند آزمایشها را با  5چگدالی
مختلدف پوشدش گیداهی و دو دبدی تخلیده کده بده طدور طبیعدی در
رودخانهها اتفاق میافتد ،انجام دادند اهداف آنها از انجام این تحقیق
شامل الف) پی بردن به اثر پوشش گیاهی انعطافپذیر غیرمستغرق بدا
تراکم های مختلدف بدر روی سداختار جریدان ب) معادلده بدین تدنش
رینولدز ،شدت آشفتگی و تراکم پوشش گیاهی در کاندال ج) تدأثیرات
پوشش گیاهی بر روی ضریب زبری مانینگ و تعیین رابطه آنها بوده
است اکتشافات آن ها برای کنترل سدیهب ،تدرمیم پوشدش گیداهی
آبزی و مدیریت رودخانه در طبیعت مفید واقدع شدده اسدت ترمداینی
( )11حرکت و رفتار پوشش گیاهی انعطافپذیر و تأثیرات آن بدر روی
انتقال جریان را با دادههای آزمایشگاهی مورد مطالعه قدرار داد وی از
این دادههای آزمایشگاهی برای نشان دادن تدأثیرات غلظدت و تدراکم
ساقهها ،جریان مستغرق ،جریان متوسط و خصوصیات انتقدال جریدان
در کانال پوشش گیاهی استفاده کرده است نتایج نشان مدیدهدد کده
هر دو پارامتر غلظت و تراکم ساقهها بر روی پروفیل و انتقال جریدان
اثر میگذارند و جریان مستغرق غالباً روی تبدادل مدومنتم بدین الیده
پوششهای گیاهی و الیههای باالی آن اثرگذار است هاو و همکاران
( ،)6حرکت اولیه رسوب با حضور پوشش گیاهی انعطافپذیر مستغرق
را با داده های آزمایشگاهی بررسی کردند شدبیهسدازی پوشدشهدای
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گیاهی به صورت سیلندرهای استوانهای انعطافپذیر و در ردیدفهدای
موازی انجام شد در این آزمایشها تأثیر پارامترهدایی از قبیدل تدراکم
پوشش گیاهی ،رمق آب و اندازه دانههدای رسدوبی بدر روی حرکدت
اولیه رسوب بررسی شد نتایج نشان داده است که سررت حرکت اولیه
رسوبات با کاهش تراکم پوشش گیاهی افزایش یافتده اسدت سدررت
حرکت اولیه رسوبات در گیاهان انعطافپذیر خیلی کمتر از زمانی است
که بستر رسوبی فاقد پوشش گیاهی بوده اسدت هوآندگ و همکداران
( )7معادله شاخص تراکم پوشش گیاهی را به صورت زیر ارائه کردند:
D 2
4xy

()1



که در آن  Dقطر پوشش گیاهی ،و  y، xفاصدله بدین مددلهدای
پوشش گیاهی است
در ادامه سررت متوسط جریان را به صورت زیر محاسبه کردند:
()2

Q
h 

Bh 1   v 
h 


U

که در آن  Qدبی جریان  ،شاخص
رر فلوم h v ،ارتفاع پوشش گیاهی و  hرمق آب میباشد از ایدن
معادله برای محاسدبه سدررت اولیده حرکدت رسدوب اسدتفاده شدد و
پارامترهای  و  h vثابت در نظر گرفتده شدد باپتیسدت ( )1بررسدی
آزمایشگاهی بر روی انتقال رسدوب بدا پوشدش گیداهی انعطدافپدذیر
مستغرق را انجام داد و از پوشش مصنوری با  8سدانتیمتدر ارتفداع در
یک بستر شنی استفاده نمود تنش برشدی بدا اسدتفاده از یدک مددل
رددی  1DVبرآورد شد طبق نتایج به دست آمده تنش برشی بستر تا
 80درصد کاهش یافته است و نرخ انتقال رسوب در مقایسه بدا حالدت
بدون پوشش گیاهی کاهش یافته است
داورپناه جزی و همکاران ( )3اثرمتقابل بستر شنی با تاج مسطح و
پوشش گیاهی دیواره بر مؤلفههای جریدان آشدفته را بررسدی کدرد از
نتایج قابل توجه در این پژوهش این بود که در تلماسههای با تاج
مسطح بر خهف نوع تاج تیز ،در هر دو حالت وجود و ردم وجود
پوشش گیاهی ،پارامتر سررت بعد از تاج مسطح مقادیر منفی به خود
نمددیگیددرد تنشهای رینولدز در حالت وجود پوشش گیاهی نسبت به
حالت ردم وجود آن بیشتر بوده که این موضوع را میتوان به افزایش
مقاومت جریان در حضور این پوشش نسبت داد بررسی آزمایشدگاهی
اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی شاخهای بر ضریب زبری مانینگ توسط
ابراهیمی و همکاران ( )4انجام شد در تحقیدق آنهدا ضدریب زبدری
مانینگ با استفاده از تغییر شیب انرژی ،دبدی ،رمدق جریدان و تدراکم
پوشش گیاهی محاسبه شد نتایج نشدان داد کده ایدن ضدریب ثابدت
نبوده ،بلکه با افزایش تدراکم پوشدش گیداهی افدزایش و بدا افدزایش
سررت و رمق جریان کاهش یافته است چن و همکداران ( ،)2تدأثیر
مانعهای مستغرق با چگالیهای متفاوت را بر روی پروفیدل جریدان و
تدراکم پوشدش گیداهیB ،

مورفولوژی آبشستگی بررسی کردند نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد
که میزان تراکم پوشش و مدواد بده کدار رفتده در سداخت مددلهدای
آزمایشگاهی ،فاکتورهای مهم در تغییرات پروفیل جریان و آبشسدتگی
هستند بدین صورت که برای گیاهان انعطافپذیر بیشترین آشفتگی با
تراکم پوشش گیاهی ،در نزدیکی سدطح بسدتر رخ مدیدهدد و رمدق
آبشستگی را کاهش میدهد ساجدیپور و همکداران ( )10بدا مطالعده
تأثیر پوشش گیاهی در مسیر جریان دریافتند که غلظت رسوبات پایین
دست نسبت به شرایط باالدست کانال با شیب نسدبتا زیدادتری رو بده
کاهش است و راندمان تلهاندازی با شیب نسدبتا زیدادتری نسدبت بده
وضعیت کانال رو به افزایش میباشد فتحیمقددم و همکداران ( )5بدا
اسددتفاده از مدددل آزمایشددگاهی بدده بررسددی تددأثیر پوشددش گیدداهی
غیرمستغرق در آبگذری رودخانهها پرداختند نتایج حاصله از آزمدایش-
های آنها نشان داد که ضرایب زبری پوشش گیاهی تابعی از شدرایط
جریان (سررت و رمدق) و همچندین ندوع و تدراکم پوشدش گیداهی
هستند هدف از این تحقیق مدلسازی پوشش گیداهی بدا اسدتفاده از
سازههای سخت و انعطافپذیر با چگالیهای مختلدف جهدت بررسدی
میزان انتقال رسوب درکانال باز میباشد با توجه به اینکه خصوصیات
متفاوت پوشش گیاهی از قبیل تراکم ،ترتیب قرارگیری و نوع پوشدش
بر میزان انتقال رسوب مؤثر می باشد ،بررسی تأثیر این پارامترها حدائز
اهمیت است بدین منظور  16مدل شدامل ،دو مددل پوشدش گیداهی
سخت و انعطافپذیر ،دو مدل تراکم موازی و متناوب ،دو مدل جریان
مستغرق و غیرمستغرق و دو مدل جا بده جدایی مددل در باالدسدت و
پایین دست طراحی گردیده اسدت بدرای ارزیدابی آزمدایشهدا ،چهدار
آزمایش دیگر بده رندوان آزمدایش شداهد انجدام گردیدد هرکددام از
تیمارهای فوق با چهار دبی مختلف انجام شدند ،که جمعا  68آزمایش
حاصل شد

مواد و روشها
آزمایشها در یک فلوم آزمایشگاهی به طول  8متر ،ردر 0/8
متر و ارتفاع  0/6متر در آزمایشگاه هیدرولیک و سازههای آبی واقع در
دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد جنس دیوارههای ایدن فلدوم از
شیشه و کف آن فلزی می باشد نمایی از این فلوم در شکل ( )1قابدل
مشاهده است
در باالدست و پاییندست فلوم دو مخدزن جهدت کنتدرل جریدان
ورودی و خروجی وجود دارد جریدان چرخشدی از طریدق مخدزن آب
زیرزمینی برقرار می شدود بددین صدورت کده آب موجدود در مخدزن
زیرزمینی توسط پمپهای تعبیه شده به داخل مخزن باالدسدت فلدوم
پمپاژ می شود و جریان یکنواخت از طریق مخزن وارد فلوم شدده و در
انتهای فلوم به مخزن پاییندست منتقل میگردد جریان پس از ربور
از سرریز مستطیلی که در دیواره انتهای مخزن پاییندست تعبیه شدده

بررسی آزمایشگاهی تأثیر پوشش گیاهی سخت (انعطافناپذیر) ...

است ،مجدداً به مخزن زیرزمینی بر مدیگدردد و ایدن چرخده جریدان
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همواره ادامه مییابد (شکل )2

شکل  -1نمایی از فلوم آزمایشگاهی
Figure 1- Figure of experimental flume

شکل  -2جانمایی فلوم و جریان چرخشی
 )1کف کاذب باالدست )2 .بستر رسوبی )3 .پوشش گیاهی )4 .کف کاذب پایین دست
Figure 2- Locating of flume and rotational flow
Upstream artificial bed. 2) Sedimentary bed. 3) Vegetation 4) Downstream artificial bed

جمعاً  68آزمایش انجام شده است که میزان حداکثر دبدی برابدر
 40لیتر بر ثانیه و حداقل آن برابر  8/5لیتر بر ثانیه بوده است جهدت
اندازه گیری میزان دبی جریدان بدا اسدتفاده از کنتدور تعبیده شدده در
باالدست فلوم میزان حجم جریان ورودی برای هر آزمایش تنظدیم و
قرائت گردیده و مقادیر دبی از طریق معادله  Q = V/tبرحسب متدر
مکعب بر ثانیه محاسبه شده است جهت بررسی اثر پوشدش گیداهی
بر میزان انتقال رسوب دو نوع پوشش سخت و انعطافپدذیر در نظدر
گرفته شد برای حالت سخت از میلههای فلزی به قطر  6میلیمتر و
ارتفاع  30سانتیمتر ،و برای حالت انعطافپذیر از گیاه نخدل مدرداب
استفاده شد این مدلها بر روی صفحهای یونولیتی به ابعاد  0/78

)1

 1متر و ضدخامت  0/05متدر ،در ردیدفهدای مدوازی و متنداوب بدا
تراکمهای مختلف کار گذاشته شدند (شکل )3
به منظور انجام آزمایشها در بسدتر رسدوبی ،در طدول  3متدر از
فلوم نزدیک انتهای فلوم ،به ارتفاع  0/15متدر رسدوب ریختده شدد
رسوبات را به صورت الیه الیه در فلوم ریخته و در هر مرحله پس از
فشردهسازی ،الیههای بعدی ریخته شدد در مجمدوع  560کیلدوگرم
شن درون فلوم آزمایشگاهی ریخته شدد در مرحلده اول ،بددون وارد
کردن مدل پوشش گیاهی در بستر رسوبی ،آزمدایشهدای شداهد بدا
ربور دادن  4دبی مختلف انجام شدند که سررت میدانگین و میدزان
رسوب انتقال یافته به پاییندست بهازای هر دبی اندازهگیری شد
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شکل  -3مدلهای پوشش گیاهی الف) انعطافپذیر ب) سخت
Figure 3- Models of vegetation a) Flexible b) Rigid

بعد از انجام آزمایش هدای شداهد ،بدا توجده بده شدکل ( )4و ()5
مدلهای پوشش گیاهی به صدورت جداگانده و بده ترتیدب در ابتددا و
انتهای بستر رسوبی قرار داده شدند و آزمایشهای مربوطه انجام شدد
زمان متوسط برای انجام هر آزمایش  3سارت در نظرگرفته شد با جا

بددهجددایی مدددلهددای پوشددش گیدداهی و تغییددر تددراکمهددا و ترتیددب
قرارگیری ها ،برای هرکددام از مددل هدای پوشدش گیداهی دو حالدت
مستغرق و غیرمستغرق بررسی شد

شکل  -4تراکمها و ترتیب قرارگیری پوشش گیاهی سخت
Figure 4- Density and arrangement of rigid vegetation
a) Rigid, Parallel, Emergent b) Rigid, Parallel, Submerge c) Rigid, Irregular, Emergent d) Rigid, Irregular, Submerge

بررسی آزمایشگاهی تأثیر پوشش گیاهی سخت (انعطافناپذیر) ...
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شکل  -5تراکم ترتیب قرارگیری پوشش گیاهی انعطافپذیر
Figure 5- Density and arrangement of flexible vegetation
a) Flexible, Parallel, Emergent b) Flexible, Parallel, Submerge c) Flexible, Irregular, Emergent d) Flexible, Irregular, Submerge

به منظور فراهم آوردن شرایط مستغرق در قسدمت انتهدای فلدوم
(محل ریز جریان به مخزن پاییندسدت) سدرریزی بده ارتفداع 23

سانتی متر تعبیه شد پارامترهای پوشش گیداهی بده صدورت رهمدت
اختصاری در جدول ( )1آمده است

جدول  -1عالئم اختصاری پوشش گیاهی سخت و انعطافپذیر
Table 1- Abbreviation signs of rigid and flexible vegetation
R: Rigid, F: Flexible, P: Parallel, I: Irregular, S: Submerge, E: Emergent, U: Upstream, D: Downstream

نام اصلی
Principal name

سخت موازی مستغرق باالدست
سخت موازی غیر مستغرق پایین دست
سخت موازی غیرمستغرق باالدست
سخت موازی غیرمستغرق پایین دست
انعطاف پذیر موازی مستغرق باالدست
انعطاف پذیر موازی مستغرق پایین دست
انعطاف پذیر موازی غیرمستغرق باالدست
انعطاف پذیر موازی غیرمستغرق پایین دست

نام اختصاری
Abbreviation name
RPSU

نام اصلی
Principal name

سخت متناوب مستغرق باالدست
سخت متناوب مستغرق پاییندست
سخت متناوب غیرمستغرق باالدست
سخت متناوب غیرمستغرق پاییندست
انعطاف پذیر متناوب مستغرق باالدست
انعطاف پذیرمتناوب مستغرق پاییندست
انعطاف پذیر متناوب غیرمستغرق باالدست
انعطاف پذیر متناوب غیرمستغرق پاییندست

RPSD
RPEU
RPED
FPSU
FPSD
FPSU


FPED

نتایج و بحث
نتایج آزمایش با تغییر پارامترهایی شامل دبی کدل ،ندوع و تدراکم
پوشش گیاهی و ترتیب قرارگیری پوششهدای گیداهی در جددول ()2
آمده است در این جدول  ،حجم جریان ربوری بر حسب متر مکعب،
 hهد آب بر حسب متر A ،مساحت در مقطع ورودی جریان به منطقه
رسوبی بر اساس متر مربع Q ،دبی ربوری به صورت متدر مکعدب بدر
ثانیدده V ،سددررت متوسددط جریددان بددر اسدداس متددر بددر ثانیددهS.T ،

نام اختصاری
Abbreviation name
RPSU
RISD
RIEU
RIED
FISU
FISD
FIEU
FIED

( )Sediment Transportرسوب انتقال یافته به پاییندست فلدوم بدر
حسب کیلوگرم Fr ،پارامتر بیبعد فرود و  شداخص تدراکم پوشدش
گیاهی میباشد که طبق رابطه ( )1محاسبه شده است الزم بده ککدر
است برای محاسبه تراکم پوشش گیاهی انعطافپذیر از قطدر مدؤثر (
 ) Deffectiveاستفاده گردیده است همچنین میزان رسوبات خروجدی و
براساس رابطه زیر بیبعد شدهاند:
()3

S.Ti
S.TRt

=نرخ انتقال رسوب بیبعد
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جدول  -2نتایج حاصل از آزمایشها
Table 2- Results of expeiments



S.T

Fr

)V(m/s

)Q(m3/s

)A(m2

)h(m

) (m

0

4.5

0.60621

0.40278

0.0145

0.036

0.045

25

1

0
0
0

12
35.5
77.5

0.60335
0.67887
0.55118

0.44318
0.52083
0.48828

0.0195
0.025
0.0313

0.044
0.048
0.064

0.055
0.06
0.08

35
45
56

2
3
4

0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0028260
0.0028260
0.0028260
0.0028260
0.0028260
0.0028260
0.0028260
0.0028260
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663

56
10
68
37
22
8.3
28
3
59
2
68
0
4.2
1.5
0.5
0
51
1
62
21.5
0.5
4

0.48165
0.48079
0.53873
0.43317
0.6662
0.21582
0.21806
0.19516
0.44287
0.44864
0.47083
0.41051
0.23073
0.21983
0.19516
0.18061
0.52273
0.37579
0.54755
0.51759
0.20925
0.30929

0.38462
0.31944
0.44643
0.31818
0.27206
0.26613
0.28571
0.23276
0.40441
0.32955
0.45213
0.2875
0.28906
0.26667
0.23276
0.2
0.40104
0.24265
0.5
0.3625
0.19932
0.3425

0.02
0.0115
0.025
0.014
0.0037
0.033
0.04
0.027
0.0275
0.0145
0.034
0.0115
0.037
0.032
0.027
0.02
0.0193
0.0083
0.034
0.0145
0.0148
0.0343

0.052
0.036
0.056
0.044
.014
0.124
0.14
0.116
0.068
0.044
0.075
0.04
0.128
0.12
0.116
0.1
0.048
0.034
0.068
0.04
0.074
0.1

0.065
0.045
0.07
0.055
0.017
0.155
0.175
0.145
0.085
0.055
0.094
0.05
0.16
0.15
0.145
0.125
0.06
0.043
0.085
0.05
0.093
0.125

36
19.5
45
25.2
68
56
72
48.6
52
25
61.2
20.7
68
56
48.6
36
34
14.5
61.2
26.1
26.5
61

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0.017663

2.5

0.34075

0.3375

0.027

0.08

0.1

48.6

27

0.017663

0

0.20283

0.17969

0.0115

0.064

0.08

20.7

28

0.04186

38

0.65172

0.5

0.024

0.048

0.06

43

29

0.04186

5

0.58531

0.3889

0.014

0.036

0.045

25

30

0.04186

61.5

0.54775

0.5

0.034

0.068

0.085

61.2

31

0.04186

2.5

0.54876

0.34375

0.011

0.032

0.04

19.8

32

0.04186
0.04186
0.04186
0.04186

0
2
1
0

0.23715
0.33955
0.29536
0.20283

0.23781
0.376
0.30682
0.17969

0.0195
0.0376
0.027
0.0115

0.082
0.1
0.088
0.064

0.103
0.125
0.11
0.08

35
67.6
48.6
20.7

33
34
35
36

3

RUN

0.0113000

112

0.20904

0.27778

0.04

0.144

0.18

72

37

0.0113000

78

0.20171

0.26429

0.037

0.14

0.175

66.6

38

0.0113000

33.5

0.52982

0.42360

0.022

0.052

0.065

39.6

39

0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0113000
0.0028300
0.0028300
0.0028300
0.0028300
0.0028300
0.0028300
0.0028300
0.0028300
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663
0.017663
0.04186
0.04186
0.04186

22
25
21
23
15
41
65
77
16
10
16
6
3
46
4
54
15
1.5
0
1
0
7
49
52

0.44864
0.24943
0.23357
0.22032
0.25922
0.59741
0.44344
0.32642
0.58531
0.24731
0.20904
0.28802
0.36953
0.46147
0.4819
0.48504
0.40943
0.31607
0.20936
0.31671
0.28084
0.69842
0.6653
0.66802

0.32955
0.3125
0.28333
0.2803
0.28125
0.45833
0.41667
0.35417
0.38889
0.3
0.27778
0.3125
0.34772
0.39583
0.3375
0.42969
0.33929
0.35
0.19118
0.32143
0.26389
0.4375
0.51042
0.55357

0.0145
0.04
0.034
0.037
0.027
0.022
0.03
0.034
0.014
0.036
0.04
0.03
0.025
0.0238
0.0135
0.0275
0.019
0.035
0.013
0.027
0.019
0.014
0.0245
0.031

0.044
0.128
0.12
0.132
0.096
0.048
0.072
0.096
0.036
0.12
0.144
0.096
0.072
0.06
0.04
0.064
0.056
0.1
0.068
0.084
0.072
0.032
0.048
0.056

0.055
0.16
0.15
0.165
0.12
0.06
0.09
0.12
0.045
0.15
0.18
0.12
0.09
0.075
0.05
0.08
0.07
0.125
0.085
0.105
0.09
0.04
0.06
0.07

26.1
65
62
66.6
48.6
40
50
61.2
25.2
64
75
54
45
42
24
49.5
34.2
63
23.4
48.6
34.2
25
44
55.8

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

0.04186

26.5

0.67823

0.475

0.019

0.04

0.05

34.2

64

0.04186
0.04186
0.04186
0.04186

1
0.5
1
0.5

0.35306
0.21902
0.3255
0.31349

0.375
0.2
0.33036
0.30263

0.0345
0.0136
0.0278
0.023

0.092
0.068
0.084
0.076

0.115
0.085
0.105
0.095

62
24.5
49.95
41.4

65
66
67
68
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رسوب خروجدی در هدر آزمدایش و S.TRt

که در آن  S.Tiمیزان
میزان رسوب خروجی در آزمایش مرجع ( )Reference testبرای هدر
دبی ربوری میباشد
در این بخش بدا اسدتفاده از دادههدای بده دسدت آمدده از انجدام
آزمایش ها به بررسی و تحلیدل اثدر اندواع پوشدش گیداهی (سدخت و
انعطافپذیر) در حالتهای متفاوت (مستغرق و غیرمستغرق) بر میدزان
انتقال رسوب در کانال باز پرداخته شده است در طی انجام آزمایشها
از دو تراکم مختلف پوشش گیاهی در حالدتهدای مدوازی و متنداوب
استفاده شده است
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جریان آب قرار گرفتهاند همانطور که در شکلهای ( )6تا ( )8مشاهده
میشود ،در هدر چهدار حالدت  RPSD ،RIEU ،RPEUو  ،RPEDبدا
افزایش دبی ،میزان انتقال رسوب افزایش مییابد با توجده بده شدکل
( )6وقتی که پوشش گیاهی به صورت  ،RPEUقرار گرفته اسدت بدا
افزایش میزان دبی بیبعد از  0/43به  1رسیده است که بده دنبدال آن
میزان انتقال رسوب از  0/147به  1ختم شده است این افدزایش ندرخ
رسوب بیانگر  %85افزایش قدرت حمل بار رسوبی میباشد رهوه بدر
آن از روی نمودار مربوط به  ،RPEDبا همدین میدزان افدزایش دبدی
بیبعد نسبی میتوان دریافت که میدزان انتقدال رسدوب از  0/073بده
 0/82رسیده است که بیانگر  ٪75افزایش انتقال بار رسوبی میباشد

تأثیر پوشش گیاهی سخت بر میزان انتقال رسوب

در سناریوی مستغرق ،پوششهای گیاهی به طدور کامدل در زیدر

شکل  -6انتقال رسوب با پوشش سخت موازی غیرمستغرق باالدست و پاییندست
Figure 6- Sediment transport with parallel emergent rigid vegetation upstream and downstream

در شرایط غیرمستغرق ،قسمتی از پوشش گیداهی در خدارج از آب
قرار دارد و در مقایسه با حالت مستغرق ،سطح کمتری از آن با جریان
در تماس است در شکل  7برای جریان  ،RPEUبا افزایش میزان دبی
بیبعد از  0/33به  0/91مقدار انتقال رسوب از  0/14به  1رسیده است

که افزایش  %86حمل رسوب را نشان میدهد برای جریان  ،RIEUبا
افزایش دبی بیبعد از مقدار  0/33بده  ،1مقددار رسدوب از  0/102بده
 0/83رسیده است که افزایش  %93حمل رسوب را نشان میدهد

شکل  -7انتقال رسوب با پوشش سخت موازی و متناوب غیرمستغرق باالدست
Figure 7- Sediment transport with parallel and irregular emergent rigid vegetation upstream
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همان طور که در شکل ( )8قابل مشاهده است ،زمانیکه مدل به
صورت غیرمستغرق است ،جریان بدا ربدور از بدین پوشدش گیداهی و
برخورد با ساقهها بارث ایجاد اصطکاک و مقاومت با بسدتر رسدوبی و
پوشش گیاهی میشود و در نتیجه با ایجاد تهطم در منطقده پوشدش
گیاهی بارث انتقال رسوب میشود در سدناریوی مسدتغرق بده دلیدل

اینکه بیشترین سطح متهطم جریان در بداالی پوشدش گیداهی قدرار
میگیرد ،اثر جریان بر روی بستر رسوبی بسیار جزیدی بدوده و میدزان
انتقال رسوب حدود  40درصد کاهش یافته اسدت بندابراین در حالدت
غیرمستغرق نمودار با شیب بیشتری نسبت به حالدت مسدتغرق باردث
انتقال رسوب میشود

شکل  -8انتقال رسوب با پوشش سخت موازی مستغرق و غیرمستغرق پاییندست
Figure 8- Sediment transport with parallel submerge and emergent rigid vegetation downstream

تأثیر پوشش گیاهی انعطافپذیر بر میزان انتقال رسوب

نتایج مربوط به تأثیر پوشش گیاهی انعطافپذیر در شکلهای ()9
تا ( )11قابل مشاهده میباشد زمانی کده مددل در منطقده باالدسدت
منطقه رسوب گذاری شده قرار داشته است ،جریان رهوه بر اینکده در

ناحیه پوشش گیاهی بارث کنده شدن و جابه جایی رسوب شده است،
پس از ربور از منطقه پوشش گیاهی به دلیل داشتن سطح مدتهطم و
انددرژی بدداال ،رسددوب بیشددتری را نسددبت بدده حددالتی کدده پوشددش در
پاییندست بوده است ،حمل کرده است

شکل  -9انتقال رسوب با پوشش انعطافپذیر موازی غیرمستغرق باالدست و پاییندست
Figure 9- Sediment transport with parallel emergent flexible vegetation at upstream and downstream

با توجه به شکل ( )9میزان انتقال رسوب در باالدست 10 ،درصدد
نسبت به پاییندست منطقه رسوبی افزایش یافته اسدت بدا توجده بده
شکل ( )10در شرایطی که نحوه قرارگیری پوشش گیاهی به صدورت
موازی است ،به دلیل تراکم باالی پوشش گیاهی ،سطح تماس جریان
با پوشش گیاهی و بستر بیشتر بوده است و به دنبال آن میزان انتقدال

رسوب به پاییندست جریان نسبت به حالت قرارگیری متنداوب حددود
 40درصد در پاییندست و  60درصد در باالدست افزایش یافته اسدت
با افزایش تراکم پوشش گیاهی (چیدمان مدوازی) میدزان ندرخ انتقدال
رسوب به اندازه  15درصدد نسدبت بده تدراکم کمتدر پوشدش گیداهی
(چیدمان متناوب) افزایش یافته است
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شکل  -10انتقال رسوب با پوشش انعطافپذیر موازی و متناوب غیرمستغرق پاییندست
Figure 10- Sediment transport with parallel and irregular emergent flexible vegetation at downstream

شکل  -11انتقال رسوب با پوشش انعطافپذیر موازی مستغرق و غیرمستغرق پاییندست
Figure 11- Sediment transport with parallel submerge and emergent flexible vegetation downstream

با توجه به شکل ( )11در شرایط مستغرق جریان در میان شداخ و
برگها پراکنده میشود و سررت آن کاهش مدییابدد و حمدل بسدتر
رسوبی بسیار ناچیز می شود در این شرایط ،انتقال رسوب مسیر نزولی
را نسبت به حالت غیرمستغرق طی کرده اسدت بده ایدن ترتیدب کده
میزان انتقال رسوب در حالت غیرمستغرق  80درصد نسبت بده حالدت
مستغرق افزایش یافته است
مقایسه بین پوشش گیاهی سخت و انعطافپذذیر بذر روی
نرخ انتقال رسوب

به طور کلی وجود پوشش گیاهی بارث کاهش  30درصدی ندرخ
انتقال رسوب در پوشش انعطافپذیر و کاهش  5درصددی در پوشدش
انعطافناپذیر گردیده است در شرایطی که پوشدش گیداهی فقدط بده
صورت ساقه درون منطقه رسوبی حضور داشته باشد میزان نرخ انتقال
رسوب سیر افزایشی را نسبت به شرایطی کده پوشدش گیداهی دارای
شاخ و برگ بوده است طی کرده است با توجه به نمودارهدای ( )12و
( )13میتوان به درک رمیقتری از این موضوع رسید
نتایج به دسدت آمدده از مقایسده بدین پوشدش گیداهی سدخت و
انعطافپذیر نشان داد که در حالت سدخت (انعطدافناپدذیر) بده دلیدل

برخورد بیشتر جریان با ساقهها ،در اثر مقاومدت و اصدطکاک موجدود،
نرخ انتقال رسوب با شدت بیشتری نسبت به حالت انعطافپذیر صورت
گرفته است در مدل انعطافپذیر زمانی که شاخ و برگها در تماس با
جریان قرار میگیرند ،تهطم جریان بده سدطح آب منتقدل شدده و بدا
کاهش سررت جریان نرخ انتقال رسوب کداهش یافتده اسدت امدا در
مدل سخت ،جریان با برخورد مداوم به ساقهها ،در تماس بیشدتری بدا
بستر رسوبی قرار گرفته و مسیر جریان را متهطمتر نموده اسدت و در
نتیجه بارث افزایش  70درصدی نرخ انتقال رسوب نسدبت بده حالدت
انعطافپذیر گردیده است
نرخ انتقال رسوب در دو حالت بذوون پوشذش و هاذراا بذا
پوشش گیاهی

با توجه به شکلهای 14و  15در هدر دو حالدت جریدان پوشدش
انعظافناپذیر مستغرق و غیرمستغرق با افزایش مقدار دبدی بدیبعدد از
 0/33به  ،1مقدار نرخ انتقال رسوب بیبعد به ترتیب از  0/093به  1و
از  0/22به  1افزایش یافته است ،که با همین افزایش میزان دبی بدی
بعد نرخ انتقال رسوب در آزمدایش شداهد (بددون پوشدش گیداهی) از
 0/25به  1رسیده است به بیان کلدیتدر در آزمدایش بددون پوشدش
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گیاهی افزایش ندرخ انتقدال رسدوب  22درصددی نسدبت بده جریدان
مستغرق و  5درصدی نسبت بده جریدان غیرمسدتغرق رخ داده اسدت
همچنین میزان نرخ انتقال رسوب در آزمایش شاهد  30درصدد بیشدتر

از شرایط همراه با پوشش گیاهی انعطافپذیر و  5درصدد بدیشتدر از
شرایط همراه با پوشش گیاهی سخت بوده است بنابراین بدیشتدرین
میزان نرخ انتقال رسوب در آزمایش شاهد رخ داده است

شکل  -12میزان نرخ انتقال رسوب بیبعد در دو موقعیت  RPSUو FPSU
Figure 12- Dimensionless sediment transport rates at tow position of FPSU and RPSU

شکل  -13میزان نرخ انتقال رسوب بیبعد در دو موقعیت  RIEUو FIEU
Figure 13- Dimensionless sediment transport rates at tow position of FIEU and RIEU

شکل  -14میزان نرخ انتقال رسوب بیبعد در دو موقعیت جریان مستغرق و آزمایش شاهد
Figure 14- Dimensionless sediment transport rates at tow position of submerge flow and control experiment
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شکل  -15میزان نرخ انتقال رسوب بیبعد در دو موقعیت جریان غیر مستغرق و آزمایش شاهد
Figure 15- Dimensionless sediment transport rates at tow position of emergent flow and control experiment

نتیجهگیری
در طی فرآیند جابهجدایی و انتقدال رسدوب ،بسدتر رودخاندههدا و
کانالهای روباز دستخو تغییراتی میشود روامل متعدددی از قبیدل
فرسایشهای بادی و آبی ،تراکم پوشش گیاهی ،میزان دبی تخلیه و
بر روی توپوگرافی و سطح بستر تأثیرگذار هستند در این تحقیدق اثدر
پوشش گیاهی و جریان ربوری بر روی میزان انتقال رسدوب بررسدی
شده است جریان ربدوری (مسدتغرق و غیرمسدتغرق) ،ندوع و تدراکم
پوشش گیاهی بر روی میزان انتقال رسوب بسیار مؤثر مدیباشدد بده
طور کلی باتوجه به دادههای آزمایشگاهی و نمودارهای بدسدت آمدده،
بدیهی است که با افزایش جریان ربدوری و تدراکم پوشدش گیداهی،
میزان نرخ انتقال رسوب نیز افزایش یافته است نتایج بهدست آمده از
آزمایش شاهد (بدون پوشش گیاهی) بیانگر این موضوع است که ردم
وجود پوشش گیاهی میزان ندرخ انتقدال رسدوب را حددودا  30درصدد
نسبت به مدل انعطافپذیر و  5درصد نسبت به مددل انعطدافناپدذیر،
افزایش داده است در شرایطی که وضعیت جریان ربوری بده صدورت
مستغرق بوده است ،سطح تماس جریان با بستر رسوبی کاهش یافته و
میزان نرخ انتقال رسدوب در پوشدش گیداهی سدخت  44درصدد و در
پوشش انعطافپذیر  72درصد نسبت به جریدان غیرمسدتغرق کداهش
یافته است با توجه به نتایج بدهدسدت آمدده از مقایسده بدین پوشدش
گیاهی سخت و انعطافپذیر در میزان ندرخ انتقدال رسدوب مدیتدوان
دریافت که در حالت صلب به دلیل برخورد بیشتر جریان بدا سداقههدا،
مسیر جریان متهطمتر شده و افزایش  70درصدی نرخ انتقال رسدوب
نسبت به حالت انعطافپذیر رخ داده است از شاخصهای مدؤثر دیگدر
بر روی انتقال رسوب ،ترتیب قرارگیری پوشش گیاهی در بستر رسوبی
می باشد زمانی که پوشش گیاهی به صورت مدوازی (دو برابدر تدراکم
متناوب) قرار گرفته باشد ،برخورد جریان با مانعها بیشتدر شدده و بدا

افزایش تهطم ،میزان جابهجایی رسوب نیز افدزایش یافتده اسدت بده
بیان کلیتر در شرایطی که پوشش گیداهی بده صدورت مدوازی قدرار
گرفته باشد ،نرخ انتقال رسوب در مدل سدخت  20درصدد و در مددل
انعطافپذیر  15درصد نسبت به چیدمان متناوب (تراکم پایین) افزایش
یافته است یکی دیگر از روامل مؤثر بر انتقال رسوب در این پژوهش
جابهجایی مدل فیزیکی در طول بستر رسوبی بوده است جریان پدس
از ربور از مدل باالدست ردهوه بدر حمدل رسدوب در محدل پوشدش
گیاهی ،به دلیل سطح متهطم جریان ،با وارد کردن ضدربه بده بسدتر،
بارث حمل بیشتر کرات رسوب شده است به این ترتیب در شدرایطی
که مدل در باالدست بستر رسوبی بوده است میزان نرخ انتقال رسوب
نسبت به شرایطی که مددل در پداییندسدت بدوده اسدت 15 ،درصدد
افزایش یافته است با توجه به این شرایط میتوان به این نتیجه رسید
که در شرایط خاص مثه در زمان سیهب برای جلوگیری از خسدارات
ناشی از سیل در کانال ،آبراهدههدا و مجداری روبداز ،پوشدش گیداهی
انعطافپذیر تا حدود زیادی میتواند مفید و مؤثر واقع شود

پیشنهادها
الف) بررسی پروفیل سررت در شرایط پوشش گیاهی انعطافپذیر
و انعطافناپذیر
ب) محاسبه تنش برشدی بسدتر تحدت جریدانهدای مسدتغرق و
غیرمستغرق
پ) محاسبه نیروی کششی ناشی از مقاومت ایجاد شده بین الیده
های جریان و پوشش گیاهی
ت) بررسی مقاومت بستر جهت جلوگیری از انتقال رسوب
ث) محاسبه و بررسی پروفیل سررت تحت جریانهای ثانویده در
شرایط پوشش گیاهی انعطافپذیر
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Introduction: Soil is a key resource that contributes to the earth system functioning as a control and
manages the cycles of water, biota and geochemical and as an important carbon reservoir. Soil organic matter is
one of the most important factors in soil quality assessment and having relationship with physical, chemical and
biological properties of soil. Carbon sequestration in plant biomass and soils is the simplest and the most
economically practical solution to reduce the risks of atmospheric carbon dioxide. Little information is available
about the effects of grazing management on sequestration of carbon in Khuzestan Province pastures. Therefore,
this study was conducted to evaluate the effects of grazing exclusion on the amount and forms of carbon
management and carbon sequestration with economic view in some pasture soils from Peneti Plain of Izeh area
and Dimeh regions of Ramhormoz in Khuzestan Province.
Materials and Methods: This study was conducted in two regions including Izeh and Ramhormoz
representing different climates, vegetation and soil types of southwestern Iran. We selected two grazing
treatments including ungrazed and grazed pastures in each region. The first area includes rangeland ecosystem in
Izeh city between 31° 57ʹ 8ʺ to 31° 58ʹ 20ʺ N and 49° 41ʹ 11ʺ to 49° 42ʹ 33ʺ E. The region has a typical
temperate continental climate, characterized by dry summers and cold winters. The mean annual rainfall is
623mm. The mean annual temperature (MAT) is 19.2 °C, and the mean monthly air temperature varies from -0.6
°C in January to 42.4 °C in July. The second area (Ramhormoz) is located between 31° 7ʹ 44ʺ to 31° 9ʹ 11ʺ N
and 49° 29ʹ 13ʺ to 49° 28ʹ 52ʺ E. The mean annual rainfall is 200 mm and the mean annual temperature (MAT)
is 27.2 °C, and the mean monthly air temperature varies from 4.2 °C in January to 51.6 °C in July. For each
climate region, grazed and ungrazed sites were located on the same soil series with similar aspect and slope.
Then, random soil samples were taken from the surface and subsurface in 15 points. After air drying the soil
samples and passing them through a 2 mm sieve, physical, chemical properties of the soils were measured.
Results and Discussion: The soil of both studied regions are non-saline, calcareous, and alkaline and have
relatively heavy texture. The results showed that the studied characteristics in four study areas had low and
moderate coefficients of variation. This suggests that the contribution of edaphic and environmental factors to
explain variation in the data is not high. Also, grazing management has increased soil organic matter of surface
and subsurface soil, but despite the increase in organic matter contents of subsurface soils the difference was not
statistically significant. The effect of management practices, in order to have a significant effect to lower parts of
the soil, it requires a longer period management. Comparing the biomass upon non-grazing (405 and 42 gm-2 in
Izeh and Ramhormoz respectively) and grazed (117 and 17 gm-2) areas, indicates a good condition of vegetation
in the non-grazing and the effectiveness of enclosure in rehabilitation of pastures in the study area. However, due
to more rainfall rates, the amount of biomass produced in Izeh is higher.
Conclusion: The carbon management index in the study areas, as well as the depths of the study is high,
indicating recovery of soil carbon and improving its quality. Also, based on carbon sequestration in the study
area, non-grazing was one of the most proper and efficient management practices, which improved soil quality.
Accordingly, it seems that non-grazing practices should be considered as one of the major programs in
renewable natural resources plans. On the other hand, estimation of the economic value of carbon sequestration
in the pastures has been remarkable, and increased 17 and 12.7% of the value of carbon sequestration in Izeh and
Ramhormoz regions under the management of the exclusion. Therefore, the management of rangelands should
1, 2 and 3- M.Sc. Student of Water Structures and Associate Professors of Water Engineering Department, Shahid
Bahonar University of Kerman, Iran, Respectively
(*- Corresponding Author Email: rahimpour@uk.ac.ir)
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be directed to allow for their ecologic performance and capacity considering the environmental economy of
rangelands so that in broad terms, the justification for the enhancement and maintenance of the economic
equilibrium can be viewed as a guaranty of implementing the range managements resulting in sustained
development.
Keywords: Emergent, Flexible and rigid vegetation, Sediment transport, Submerge
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تأثیر آبیاری قطرهای و کپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم
( )Osteospermum ecklonis (DC) Norlدر دیوار سبز
فاطمه فتحی خشویی -*1محمدرضا نوری امامزادئی -2احمدرضا قاسمی -3مسعود قاسمی
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تاریخ دریافت1396/05/08 :
تاریخ پذیرش1397/01/20 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو روش آبیاری قطرهای و کپسولی رسی همراه باا هااار ساطف ،ا ر  0/6 0/3و  0/9در،اد ونیای پمیمار
ابرجاذب بر شاخص های رشد و کارایی مصرف آب گیاه اوستئوسپرموم در دیوار سبز به ،ورت آنمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصافی با هاار
تکرار ایجام شد .محاسبه حجم آب مصرفی بر اساس روش سنجش رطوبت خاک و با است اده ان دستگاه رطوبتسنج تتاپروپ ،اورت گرفات .در طای
آنمایش تعداد گل و در پایان آنمایش ونن تر و خشک ایدام هوایی سطف برگ میایگین طول شاخه طول ریشه کمروفیل برگ محتوای یسبی آب برگ
و کارایی مصرف آب ایدانهگیری شد .یتایج یشان داد بیشترین ونن تر و خشک ایدام هوایی سطف برگ میایگین طول شاخه و آماس یسابی مرباوب باه
تیمار  0/6در،د ونیی پمیمر و آبیاری قطرهای و بیشترین تعداد گل و کارایی مصرف آب مربوب به تیمار  0/6در،د پمیمر و آبیاری کپساولی باود .تیماار
 0/9در،د پمیمر و آبیاری کپسولی بیشترین طول ریشه و محتوای کمروفیل را داشت .کارایی مصرف آب در آبیاری کپسولی ( 2کیموگرم بر متار مکعاب
بیشتر ان آبیاری قطرهای ( 1/8کیموگرم بر متر مکعب بود .یتایج این تحقیق یشان داد آبیاری کپسولی همراه با کاربرد  0/6در،د ونیای پمیمار ابرجااذب
می تواید باترین تیمار برای گیاه اوستئوسپرموم در دیوار سبز باشد .این تیمار با بیشترین افزایش تعداد متوسط گال یسابت باه شااهد باا ترین کاارایی
مصرف آب را ییز ایجاد کرده است.
واژههای کلیدی :آبیاری اوستئوسپرموم پمیمر ابرجاذب دیوار سبز کارآیی مصرف آب

مقدمه
با وجود اعتقاد به ادواری بودن مسائمه کمباود آب بریاماه ریازی
های ان هم پاشیده و یزدیک بینیهاای مادیریتی منجار باه افازایش
بحران کمبود آب شده اسات ( . 31همچناین عاالوه بار پدیادههاای
محیطی و طبیعی همچون خشکسالی تغییر الگوهای اقمیمی افزایش
دما و تبخیر و تعرق بحران آب ایران؛ ریشه در رشد فزایناده و تونیا
یامتعادل جمعیت سوء مدیریت مناب آب یاکارآمدی بخش کشاورنی
بخشی یگری مدیران رشد شار یشینی و یبود فرهنگ مناسب مصرف
و ارنش واقعی آب را دارد (1. 38
یکی ان روشهای افازایش کاارایی مصارف آب اسات اده ان ماواد
جاذب رطوبت در خاک است .ابر جاذب یک کوپمیمر پمی اکریل آمیاد
 2 1و  -3به ترتیب دایشجوی کارشناسی ارشد دایشیار و استادیار گاروه ماندسای
آب دایشکده کشاورنی دایشگاه شارکرد
Email: fateme.fathi1993@gmail.com
(* -یویسنده مسئول:
 -4استادیار گروه عموم باغبایی دایشکده کشاورنی دایشگاه شارکرد
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.65722

است که مقادیر نیادی آب یا محمولهای آبدار جذب کارده و در خاود
یگه میدارد (. 1
ابرجاذبها شبکههای سه بعدی ان پمیمرهای آبدوست هستند که
با اتصال عرضی شیمیایی و فیزیکی متصال ( 29و باا ماواد طبیعای
مایند سمولز ( 9و کیتونان ( 48ساخته شدهاید و به دلیل هزینه تولیاد
پااایین و نیساات تخریاابپااذیری مااورد توجااه قاارار گرفتااهایااد (. 44
پمیمرهای ابرجاذب با جذب و ایتشار مقدار نیاادی آب و ماواد غاذایی
مورد ییان گیاه باعث ،رفهجویی گسترده در مصارف آب کشااورنی و
بابود محیط نیست میشوید ( . 7عابدی و مسا روش ( 1اثار پمیمار
سوپر آب  200در هاار سطف و در دو یوع بافت خاک لومرسی و شنی
و سه رژیم آبیاری ( 75 50و  100در،د ییاان آبای گیااه بار میازان
عممکرد و کارایی مصرف آب و شاخصهای رشد خیار گمخایهای و ییز
ذخیره انت پتاسیم آهن خیار گمخایهای را بررسی کردید .یتایج یشان
داد که است اده ان  4گرم هیدروژل در هر کیموگرم خاک در یک بافات
سبک و شرایط بدون تنش یا تنش مالیم باترین عممکارد و کاارایی
کاربرد آب کود و کی یت محصول را در پی دارد .خرمدل و همکااران
( 28در آنمایشی اثر بافت خاک و سطوح مختمف پمیمر ابرجاذب را بر
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شاخصهای رشد نع ران بررسی کردید .تیمارها شامل سه یوع بافات
خاک لوم شنی لوم و لوم رسی و سطوح مختمف پمیمر ابرجاذب بودید.
یتایج یشان داد اثر بافت خاک و سطوح مختمف سوپرجاذب بر سارعت
ظاور برگ گمدهی و ونن خشک بناه تعاداد و ونن تار گال و ونن
خشک کالله نع ران معنیدار است و این امر منجر به سرعت در باره
برداری و عممکرد اقتصادی در کشت نع اران مایشاود .تاأثیر پمیمار
ابرجاذب بر دور آبیاری و رشاد و یماو گیااه داودی توساط قاسامی و
خوشخوی ( 17مورد بررسی قرار گرفت .یتاایج یشاان داد اسات اده ان
پمیمر روی شاخصهای تعداد گل قطر گال ونن تار و خشاک گال
تعداد برگها سطف برگ ونن تر و خشک شاخساره طول گیاه ونن
تر و خشک ریشه و یسبت ریشه به شاخساره در شارایط خشاکی اثار
معنیداری دارد .همچنین یشان دادید در تمام شاخصها بجاز یسابت
ریشه به شاخساره بیشترین میایگینها مرباوب باه تیماار  0/8در،اد
پمیمر در دور آبیاری  2رون بوده و تیمار  0/6در،د تا  1در،د پمیمر در
دور آبیاری  4رون با تیمار بادون پمیمار در دور آبیااری دو رون ت ااوت
معنیداری یداشت .قاسمی و همکاران ( 18همچنین با کااربرد پمیمار
در فیکوس بنجامین یشان دادید که تیمار  1در،د پمیمر در دور آبیاری
 4رون باعث بیشترین رشد را باعث شد.
با توسعه شار یشینی توسعه فضااهای سابز ت رجگااهی اجتنااب
یاپذیر است .به دلیل افزایش تراکم ساخت و سان در کشورهای درحال
توسعه فضای سبز شاری به ،ورت قابل توجای رو به کاهش است.
جایی که امکان توسعه افقی در فضاهای شاری محدود و یا یااممکن
است فضاهای سبز عمودی میتوایند همان باندهی اکولاوژیکی را در
محیط ( 47به ویژه در شارهای متراکم ( 24به وجود آورید .ان طرفی
با توسعهی گذرگاههای غیر همسطف در معابر عمومی ایجاد دیوارهای
سبز در بخش فضای سبز بسیار مرسوم است .دیوار سبز ا،طالح رایج
برای تمام سطوح دیوارهای دارای پوشاش گیااهی اسات کاه باه دو
سیستم ا،می یمای سبز و دیوار نیده تقسیم میشود ( . 10دیوارهاای
شیبدار نیگورات یایا که  2100سال قبل ان میالد مسیف ساخته شد با
درختان و بوتهها پوشیده شده بود .باغهای معمق افسایهای بابل شامل
باغ بامهای باشکوه و باغهای پمکایی بودهاید ( . 30در واق دیواره سبز
ماایتوایااد یقااش ماؤثری در کاااهش ایاارژی سرمایشاای و گرمایشاای
ساختمان داشته باشد ( 45و منجر به بابود عممکرد حرارتی ساختمان
( 34شود .باعث کمک به تنوع نیستی ( 43ح اظت ان آلودگیهاای
،وتی ( 39کمک به بابود هوا ان طریق جذب  co2احتباس گارد و
غبار و فمزات سنگین ( 33گردد.
مامترین یااده مورد ییان در دیوار سبز آب میباشد .آب اختصاص
یافته برای فضای سبز به ویژه در مناطق خشک و ییمه خشاک دارای
ارنش نیادی بوده و باید به طور باینه و با رایدمان با اسات اده شاود
( . 42ییان آبیاری در دیوار سبز به یوع سیستم گیاهان مورد اسات اده و
شرایط آب و هوایی بستگی دارد که به منظور بابود توساعه پوشاش

گیاهی و یشاب میتوان آبیاری را با ماواد مغاذی ماواد معادیی غنای
شده فس ات اسیدهای آمینه یا مواد هیدروپوییک هماراه کارد .لولاه
های آبیاری میتواید ان جان ماواد گویااگویی همچاون پالساتیک
ستیک و شیمنگ آبیاری و حاوی خروجیهای مختم ی هون آبیااری
قطرهای بارایی رونیهای و لولهای باشد که شدت تونیا آب بایاد باا
ییان آبی گیاهان سانگار باشد .سیساتم مایتوایاد شاامل فیمتار بارای
جموگیری ان گرفتگی باشد همچنین سطف آب درون مخزن به نماان
آبیاری و شارایط آب و هاوایی (مقادار باارش رطوبات دماا و فشاار
اتمس ر وابسته است ( . 37سیستم یسبتا ساده آبیاری قطارهای بارای
دیوار سبز مناسب است .در سیستمهاای سابز مرت ا باا یاوار خااک
گسترده می توان ان آبیاری باارایی باا فشاار کام اسات اده کارد .بارای
دیوارهای سبز کوهک آبیاری دستی کافی است و گاهی باریادگی باه
تناایی برای پاسخگویی به ییانهای آبی گیاهان با رویده ک ایت مای
کند ( . 23عالوه بر میزان آب یوع سیستم آبیاری میتواید در ایتخاب
گویههای گیاهی مورد است اده در دیوار سبز تأثیرگذار باشاد .در دیاوار
سبز ان گیاهان مختمف است اده میشود که ویژگی همیشه سبز بودن و
پتایسیل گیااه در طراحای ماد یظار اسات .در ایان پاژوهش ان گیااه
اوستئوسپرموم است اده شد .گیااه اوستئوساپرموم باومی آفریقاا باوده
گیاهی دائمی و همیشه سبز و مقاوم به سرما اسات کاه در رونهاای
آفتابی در سراسر سال گل میدهد اما گمادهی ا،امی آن در منااطق
سرد ان اواخر باار تا اواخر پاییز و در مناطق گرم در اوایل پاییز شاروع
شده و در طول نمستان ادامه دارد .ارت اع گیاه تا  30ساایتیمتار مای
رسد .اوستئوسپرموم در خاک سبک و به یسبت حا،لخیز با نهکشای
خوب در محل گرم و آفتابی رشد میکند ( . 16این گیاه دارای ریگ-
های متنوع س ید ،ورتی بن ش ( 22در طیفهای مختمف میباشد.
با توجه به ویژگیهای بیان شده کاربرد اوستوساپرموم در دیاوار سابز
میتواید م ید باشد.
ان مزایای آبیاری کپساولی سا الی مایتاوان باه افزایش رایدمان
آبیاری افزایش عممکرد و شاخص های کی ی محصو ت ( 19و 32
فراوایی مواد اولیه جات ساخت آن و عدم وابستگی به ارن جات تولید
س الها ( 8اشاره یمود .همچناین ساده و بومی بودن تکنولوژی عدم
ییان به ییروی برق کاهش مصرف ایرژی و کاهش آفات بیماریها و
عمفهای هااااا ارن و در یتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی حشره
کشها قارچکشها و عمافکااشهااا و امکااان تولیااد محصااول
ساااالمتااار باااه خصوص در کشت محصو ت گمخایهای ( 14ح ﻆ
ساختمان خاک و جموگیری ان سمه و امکان بانسانی و احیای مناطق
خشاک و بیابایی ( 2ان مزیتهای دیگر این روش است.
تا کنون پژوهشهای نیادی در رابطه باا کااربرد پمیمار ابرجااذب
جات افزایش کاارایی مصارف آب دور آبیااری و عممکارد محصاول
،ورت گرفته است اما پژوهشی در نمینه کاربرد پمیمر ابرجاذب همراه
با آبیاری قطرهای و کپسولی در دیوار سابز ایجاام یشاده اسات .ان دو

تأثیر آبیاري قطرهاي و كپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم...

روش آبیاری قطرهای و کپسولی به دلیل کمبود و اهمیت آب و معرفی
روش آبیاری کپسولی به عنوان روش جدید آبیاری در دیوار سبز برای
ساولت در اجرای سیستم آبیاری یسبت به روشهای آبیاری فعمای در
دیوار سبز و پمیمر به منظور کم کردن تعاداد مراحال آبیااری اسات اده
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گردید .در واق این تحقیق به منظور بررسی مقایسه آبیاری قطرهای و
کپسولی توأم با سطوح مختمف پمیمر بر گیااه اوستئوساپرموم ،اورت
گرفت.

جدول  -1مشخصات تیمارهای آزمایش
Table 1- The Specifications experimental treatments

ردیف

عالمت اختصاری

توضیحات

Row

Symbol

Description

1

DIP1

آبیاری قطرهای سطحی بدون پمیمر

2

DIP2

3

DIP3

4

DIP4

5

CIP1

6

CIP2

7

CIP3

8

CIP4

Surface drip irrigation without polymer

آبیاری قطرهای سطحی  0/3 +در،د ونیی پمیمر
Surface drip irrigation + 0.3 % polymer

آبیاری قطرهای سطحی  0/6 +در،د ونیی پمیمر
Surface drip irrigation + 0.6 % polymer

آبیاری قطرهای سطحی  0/9 +در،د ونیی پمیمر
Surface drip irrigation + 0.9 % polymer

آبیاری کپسولی رسی بدون پمیمر
Clay capsule irrigation without polymer

آبیاری کپسولی رسی  0/3 +در،د ونیی پمیمر
Clay capsule irrigation + 0.3 % polymer

آبیاری کپسولی رسی  0/6 +در،د ونیی پمیمر
Clay capsule irrigation + 0.6 % polymer

آبیاری کپسولی رسی  0/9 +در،د ونیی پمیمر
Clay capsule irrigation + 0.9 % polymer

جدول  -2نتایج تجزیه فیزیکی خاک
Table 2- Analysis of soil physical

بافت

شن %

سیلت %

رس %

رطوبت ظرفیت زراعی (درصد وزنی)

رطوبت نقطه پژمردگی (درصد وزنی)

Texture

Sand
51.5

Silt
21.5

Clay
27

Ɵfc
22.1

Ɵpwp
9.7

لوم رسی شنی

جدول  -3نتایج تجزیه شیمیایی خاک
Table 3- Analysis of soil chemical

هدایت الکتریکی

اسیدیته

کربن آلی

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

ازت کل

روی

منگنز

آهن

مس

EC
)(dS/m
1.65

pH

OC
%
0.799

)P (ave
mg/kg
47.2

)K (ave
mg/kg
324

N-total
%
0.082

Zn
mg/kg
0.79

Mn
mg/kg
8.46

Fe
mg/kg
4.37

Cu
mg/kg
1.28

7.74

مواد و روشها
پژوهش حاضر در فضای آناد گمخایه تحقیقاتی دایشگاه شاارکرد
ایجام گردید .منطقه آنمایش دارای اقمیم ییمه خشک اسات .آنماایش
به ،ورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با  8تیمار و  4تکرار
ایجام گردید .تیمارها شامل دو یوع آبیاری کپساولی ( CIو قطارهای
( DIو هاار سطف  ،ر  0/6 0/3و  0/9در،د ونیی پمیمر ابرجاذب1
( Pبود .جدول  1تیمارهای طرح و حروف اختصااری مرباوب باه هار
 -1آکوآنورب ساخت شرکت  SNFفرایسه

تیمار را یشان میدهد.
برای ایجام آنمایش ابتدا تعداد  32گمدان ان جان پالساتیک باا
ارت اع حدود  30و عرض دهایه  25سایتیمتر تایه شاد .بساتر کشات
شامل خاک کود برگ و ماسه با یسابتهاای باه ترتیاب  1/5 2و 1
آماده گردید .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خااک ماورد اسات اده در
جدول  2و  3ارائه شده است.
ابرجاذب با در،د ونیی معموم به خوبی با آن آمیخته شد مخموب
حا،ل را در گمدانها ریخته و گلهای اوستئوسپرموم به بستر ایتقاال
داده شد .در این مرحمه کپسولهای س الی ( با ارت اع  20و قطار 3/5
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سایتیمتر همنمان با کاشت گلها در خاک گمدانها قرار گرفت .پ
ان استقرار گلها برای جموگیری ان آلودگی گالهاا باه بیمااریهاای
قارهی با اولین آبیاری که باه ،اورت دساتی ایجاام گرفات ان سام
بنومیل به یسبت  2در هزار است اده شاد .بارای شابیهساانی شارایط
محیط کشت با دیوار سبز ق سهای با دهایه ی متحرک در هاار طبقه
با گنجایش قرارگیری  8گمدان در هر طبقه ان جن آهن ساخته شاد.
طبقات ق سه طوری تعبیه شد که گلها شرایط مناساب و یکساایی ان

لحاظ رشد و دریافت یور داشتند (شکل  . 1آبیاری هر طبقاه در روش
قطرهای با تنظیم قطره هکانهای تنظایم کنناده باا دبای  4لیتار در
ساعت و در آبیاری کپسولی با تنظیم شیر تایه شده برای هر طبقه در
پایین ق سه و با نمانهای جداگایه ،اورت گرفات .در واقا سیساتم
تونی آب به یحوی بود که آب در هر طبقه و برای هر گمدان به یاک
میزان تونی شد .ان یک مخزن که برای تأمین فشار نم در ارت اع دو
متری قرار داشت است اده گردید.

شکل  -1جانمایی تیمارهای طرح آزمایشی
Figure 1- Locating the experimental treatments

برای تعیین مقدار آب مصرفی و نماان آبیااری ان روش سانجش
رطوبت خاک است اده شد .میزان رطوبت بحرایی با است اده ان رابطه 1
و مقادیر رطوبت حجمای ظرفیات نراعای و رطوبات حجمای یقطاه
پژمردگی با در یظار گارفتن حاداک ر ضاریب تخمیاه مجاان رطاوبتی
( MAD=0/5تعیین شاد ( 4 3و  . 27در هار یوبات آبیااری میازان
رطوبت گمدانهای بدون پمیمر ابرجاذب در آبیاری قطرهای و کپساولی
ایدانهگیری شد بین رطوبت مربوب به تکرارهای تیماار بادون پمیمار
ابرجاذب میایگین گرفته شد و حجم آب مورد ییان برای هار گمادان ان
رابطه  2محاسبه و آبیاری اعمال گردید (: 12
ƟC=ƟFC-(ƟFC-ƟPWP)*MAD
(1
V=(ƟFC-ƟSoil)*Vpot
(2
حجام گمادان
که در آن V :حجم آب مصرفی (متر مکعب
رطوبت
رطوبت حجمی ظرفیت نراعی (%
(متر مکعب ،
رطوبت حجمی یقطه پژمردگای
حجمی ایدانه گیری خاک (%
رطوبت حجمای بحرایای( MAD %ضاریب تخمیاه مجاان
(%
رطوبتی است .تعداد دفعات آبیاری در طول فصل رشد  39مرتبه باود.
پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق شامل محاسبه کارایی مصرف
آب و محتوای یسبی آب بارگ و غمظات کمروفیال باه ،اورت نیار
محاسبه گردید:
به منظور تعیین کارایی مصرف آب و محتوای یسبی آب بارگ ان
روابط  3و  4است اده شد (: 4
WUE=D/W
(3
در ایاان فرمااول  WUEکااارایی مصاارف آب (کیمااوگرم باار متاار
مکعب  Dونن ماده خشک کل ایدام هوایی (کیماوگرم و  Wحجام

آب مصرفی (متر مکعب در یظر گرفته شد.
) ) RWC= ((FW-DW))/(( TW-DW
(4
 FW DW TW RWCبااه ترتیااااب یشااااایگر محتااوای
یسبی آب برگ ونن تاار خشااک و آماااس یمویههای برگی است.
ایدانهگیری کمروفیل:
غمظات کمروفیال مطااابق روش آریاون و بااا اسات اده ان دسااتگاه
اسپکتوفتومتر (یام و مدل دستگاه ایدانهگیاری شاد و بارای محاسابه
میزان کمروفیل (میمیگرم بر گرم برگ ان روابط  6 5و  7است اده شد
(: 6
(5
(6

)Chlorophyll a = (12.7 * D663 – 2.69 * D645
V/1000W
)Chlorophyll b = (22.9 * D645 – 4.68 * D663
V/1000W
Total chlorophyll = Chlorophyll a + Chlorophyll b

(7

 :Dاپتیکال دایسیته عصاره کمروفیال در طاول ماوع معاین :V
حجم یاایی عصاره کمروفیل و  :Wونن تانه یمویه بارگ (گارم مای
باشد.
تحمیل و بررسی آماری دادههای به دست آمده در این پژوهش باا
یرم افزار آماری ، SASورت گرفت و بارای مقایساه میاایگینهاا ان
آنمون  LSDدر سطف  5در،د است اده شد.

نتایج و بحث
بررسی یتایج تجزیه واریای یشاان داد اعماال آبیااری کپساولی
رسی و قطرهای توام با ساطوح مختماف پمیمار ابرجااذب بار کاارایی

تأثیر آبیاري قطرهاي و كپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم...

تجزیه واریای

مصرف آب آماس یسبی کمروفیال کال و شااخصهاای رشاد گیااه
اوستئوسپرموم تأثیر م بت و معنیداری داشاته اسات .خال،اه یتاایج
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در جدول  4ارائه شده است.

جدول  -4تجزیه واریانس اجزای عملکرد تیمارهای مختلف
Table 4- Analysis of variance components of the different treatments

وزن تر
درجه
منابع تغییر
Sources
Change

تیمار
Treatment

پمیمر
Polymer

آبیاری
Irrigation

آزادی

هوایی

Freed
om
degre
e

(گرم)

خطا
Error

ضریب
تغییرات

Shoot
fresh
weight
)(g

خشک
اندام
هوایی
(گرم)

طول
شاخه
(سانتی

برگ

طول

کلروفیل

کارایی

(سانتی

ریشه

کل (میلی

مصرف آب

گرم بر

(کیلوگرم

گرم برگ)

بر متر

متر

متر)

مربع)

Shoot
dry
weight
)(g

Avera
ge
branch
length
)(cm

7

**7158.67

**430.62

**16.13

3

**12184.94

**568.78

**27.86

*

تعداد گل
Flower
number

(سانتی
متر)

نسبی
RWC

WUE

**156.71

**44.58

**0.003

**0/282

**0.372

**153.25

**40.94

**0.003

**0.346

**0.753

1

**13280.22

*1201.60
*

*14.52

**5.88

**66.12

**30.40

**0.009

**0.850

**0.295

3

91.88ns

35.47ns

*4.94

**2.04

**190.37

**52.94

**0.001

**0.029

0.017ns

24

41.62

30.92

1.26

0.06

3.46

2.46

0.0001

0.0001

0.029

2.91

11.51

10.64

3.09

8.55

4.22

1.440

1.193

8.911

Leaf
area
)(cm2

**6.15
*10.35

Root
lengh
)(cm

آماس

Total
chloroph
)yll (mg/g

پمیمر*آبیاری
* Polymer
Irrigation

اندام

وزن

میانگین

سطح

مکعب)

CV
* ** و  nsبه ترتیب معنیدار در سطف  %1 %5و غیر معنیدار
** ,* and ns means significant at 1%, 5% and non-significant respectively

وزن تر و خشک اندام هوایی

یتایج تجزیه واریای ونن تار و خشاک ایادام هاوایی یشاان داد
تیمارها در سطف آماری یاک در،اد ت ااوت معنایدار داشاتند .تاأثیر
سطوح مختمف پمیمر و روش آبیاری در سطف یک در،د معنیدار بود
اما اثر متقابل آنها ت اوت معنیدار یداشت (جادول  . 4بیشاترین ونن
تر و خشک ایدام هوایی ( 295/811و  64/988گرم مربوب باه تیماار
 0/6در،د ونیی پمیمر و آبیاری قطرهای است و تیمار بدون پمیمار در
آبیاری کپسولی کمترین ونن تر و خشاک ایادام هاوایی ( 167/715و
 36/655گرم را داشت .یتایج بدست آمده با یتایج ارائاه شاده توساط
نیگویی یسب و همکااران ( 46مبنای بار تاأثیر م بات و معنایداری
کاربرد هیدروژل بار شااخصهاای رشادی یااال تااغ مطابقات دارد.
افزایش میزان پمیمر در تیمار  0/9در،د ونیی پمیمار یتوایسات باعاث
افزایش ونن تر و خشک شاخساره شود (شاکل  2و  . 3باا توجاه باه
اینکه یکی ان مامترین ویژگی پمیمرهای ابر جاذب بابود خصو،یات
فیزیکی خاک میباشد ( 35و ان طرفی میزان حجم آب مصرفی برای

همهی گمدانها در هر یک ان روشهای آبیاری یکساان باوده اسات
احتما کاهش ونن تر و خشک شاخساره در تیمار  0/9در،اد ونیای
یاشی ان ،رف ایرژی گیاه برای رشد ریشه بوده اسات کاه منجار باه
کاهش ونن شاخساره شده است .بدین ،ورت که باا افازایش میازان
پمیمر در تیمار  0/9در،د ونیی و با توجه به رطوبتهای ایادانهگیاری
شده تیمارها در هر یوبات آبیااری احتماال داده مایشاود پمیمرهاا در
سطوح با باعث عدم در اختیار قرار دادن رطوبت مورد ییان گیااه مای
شوید و رطوبت را در خود حاب مایکنناد .در واقا محایط کشاتی
مناسب است که دارای توانیی بین من ذهای مویین و غیر مویین باشد
تا موجب رشد باینه شود ( . 17یتایج عربی و همکاران ( 5مبنای بار
اثر سطوح مختماف آبیااری و هیادروژل ساوپرجاذب بار خصو،ایات
مورفولوژیک عممکرد و اسای گیاه آییسون یشان داد با اضافه کاردن
 100کیموگرم در هکتار سوپرجاذب تمامی  ،ات مورد ارنیابی افزایش
معنیدار دارید .اما با افزایش مقدار سوپرجاذب ان  100به  200کیموگرم
در هکتار کاهش معنیدار در تمامی  ،ات مشاهده شد.
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شکل  -2بر همکنش روش آبیاری و میزان پلیمر روی وزن تر اندام هوایی
Figure 2- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on shoot fresh weight

شکل  -3بر همکنش آبیاری و پلیمر در وزن خشک اندام هوایی
Figure 3- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on shoot dry weight

سطح برگ

اثر سطوح مختمف پمیمر و روش آبیاری و تاأثیر متقابال آنهاا در
سطف برگ ان لحاظ آماری در سطف یک در،د معنیدار باود (جادول
 . 4تیمار  0/6در،د ونیی پمیمر و آبیاری قطارهای بیشاترین (9/783
سایتیمتر مرب و تیمار بدون پمیمر آبیاری کپسولی کمتارین (6/579
سایتیمتر مرب سطف برگ را باعث شد .سطف برگ با افزایش سطوح
پمیمر در همهی تیمارها به جز تیمار  0/9در،د ونیای پمیمار افازایش

یافت (شکل  4مقایسه بین محتوای یسبی آب بارگ و ساطف بارگ
یشان میدهد (شکل  4و  9افزایش محتوای یسبی آب بارگ باعاث
گسترش و توسعه مناسب سطف برگ شد که با یتایج فاضمی رستم پور
و همکاران ( 13در راستای بررسی تأثیر تنش خشاکی و ساوپرجاذب
بر محتوای یسبی آب برگ همسو است .این افزایش رشد باه احتماال
یاشی ان افزایش فشار آماس و در یتیجه افزایش تقسیم و ایدانه یاختاه
است.

شکل  -4بر همکنش آبیاری و پلیمر در سطح برگ
Figure 4- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on leaf area

تأثیر آبیاري قطرهاي و كپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم...

تعداد گل

یتایج حا،ل ان تجزیه واریای یشاان داد (جادول  4تیمارهاا در
سطف آماری یک در،د ت اوت معنیدار داشتند و کاربرد پمیمر و روش
آبیاری و اثر متقابل آنهاا در ساطف یاک در،اد روی تعاداد گال در
گیاهان اثر معنیدار داشت .بیشترین تعداد گل مرباوب باه تیماار 0/6
در،د ونیی پمیمر در آبیااری کپساولی و  0/3در،اد ونیای پمیمار در
آبیاری قطرهای است .مقایسه میایگینها یشان داد که بیشترین تعاداد
گل در آبیاری کپسولی حا،ل شد (شکل  5و افازایش پمیمار باعاث
افزایش تعداد گال گردیاد .یتاایج ایان پاژوهش باا یتاایج خرمادل و
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همکاران ( 28در بررسی اثر بافت خاک و سطوح پمیمر سوپر جاذب بر
خصو،یات نراعی و عممکرد نع ران همسو است .آنها گزارش کردید
کاربرد پمیمر سوپر جاذب باعاث افازایش تعاداد ونن تار گال و ونن
خشک کالله گردید .یتایج بررسی اثر پمیمر ابرجاذب بر دور آبیااری و
رشد و یمو گیاه داودی یشان داد پمیمر بر شاخصهای رشد گیاه یظیار
تعداد گل تأثیر م بت و معنایدار دارد ( . 17همچناین یتاایج تحقیاق
حاضر با یتایج هاروی ( 21مبنی بر افازایش ونن دایاههاا در مقاادیر
با ی پمیمر در لوبیا قرمز مطابقت دارد.

شکل  -5بر همکنش آبیاری و پلیمر در تعداد گل
Figure 5- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on flower number

میانگین طول شاخه

یتایج تجزیه واریای میایگین طول شاخه یشان داد اثار پمیمار در
سطف یک در،د و تأثیر آبیاری و اثر متقابل آبیاری و پمیمر در ساطف
 5در،د باعث ت اوت معنیدار در طول شاخه شاد .تیماار  0/6در،اد

ونیی پمیمر آبیاری قطرهای دارای بیشترین مقدار میایگین طول شااخه
( 14/86سایتیمتر و کمترین مقدار مربوب به تیمار  0/9در،د ونیای
پمیمر آبیاری کپسولی بود به طوریکه میایگین طول شاخه این تیماار
 42در،د ان تیمار  0/6در،د ونیی قطرهای کمتر بود (شکل . 6

شکل  -6بر همکنش آبیاری و پلیمر در طول ساقه
Figure 6- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on average branch length

طول ریشه

سطوح مختمف پمیمر و روش آبیاری تأثیر م بت و معنایداری بار
طول ریشه داشت (جدول  4باه طاوریکاه بیشاترین طاول ریشاه

( 42/725سایتیمتر مربوب به تیمار  0/9در،د ونیی پمیمر در آبیااری
کپسولی و کمترین طول ریشه ( 32/803سایتیمتر مرباوب باه تیماار
بدون پمیمر در آبیاری قطرهای بود .در آبیاری کپسولی با این که مقدار
کمتری آب مصرف شد اما به دلیال عادم وجاود تبخیار ساطحی آب
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بیشتری در اختیار ریشه گیاه قرار داشته است .بنابراین رشد ریشهها در
آبیاری کپسولی با افزایش پمیمر افزایش یافت (شاکل  . 7اثار ساطوح
مختمف پمیمر و روش آبیاری قطرهای بار طاول ریشاه در ابتادا رویاد
افزایشی داشته اما این روید ان تیمارهای  0/6در،د ونیی پمیمر به بعد
کاهش یافته است .در آبیاری کپسولی با افزایش ساطوح پمیمار طاول

ریشه افزایش یافت .یتایج حا،ل با یافتههای شای مارادی ( 41کاه
ثابت کرد با افزایش میزان ابرجاذب احتباس آب در خاک بیشتر شاده
است و در یتیجه طول ریشه افزایش مییابد مطابقت دارد.

شکل  -7بر همکنش آبیاری و پلیمر در طول ریشه
Figure 7- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on root length

محتوای نسبی آب برگ

یتایج تجزیه واریای یشان میدهد محتوای یسابی آب بارگ در
تیمارها در ساطف یاک در،اد ت ااوت معنایدار داشاتند (جادول . 4
همچنین اثر متقابل میازان پمیمار و روش آبیااری ییاز دارای ت ااوت
معنیدار بود .میزان محتوای یسبی آب برگ در آبیاری قطرهای بیشاتر
و تیمار  0/6در،د ونیی پمیمر آبیاری قطرهای دارای بیشاترین مقادار
( 0/737محتوای یسبی آب برگ بود (شکل  . 8رشد و یماو گیاهاان
بستگی به سرعت تولید سمولهای جدید و سرعت بزرگ شدن آنهاا
دارد .برای ایجام این دو فرآیند سمولها باید در شرایط آماس مناسابی
قرار گیرد .همچنین پتایسیل فشار توساط میازان آب یسابی و تنظایم
اسمزی سمولها مشخص مایشاود در واقا گیاهاایی کاه پتایسایل
اسمزی خود را من ی یگه داشته و هامنماان بتوایناد آب بیشاتری در

بافت خود ح ﻆ کنند قادر به ح ﻆ فشار آماس خواهناد باود ( . 37باه
یظر میرسد پمیمر این امکان را برای گیااه فاراهم سااخته اسات باه
طوریکه با افزایش سطف پمیمر میزان آماس یسبی برگ افزایش یافته
است .در بررسی تأثیر پمیمر سوپرجاذب و سطوح مختمف کم آبیاری بر
رشااد و خصو،اایات کماای و کی اای میااوه گوجااه فریگاای حقیقاای و
همکاران ( 20یشان دادید کاربرد پمیمر باعث افزایش محتوای یسابی
آب برگ یسبت به شرایط بدون کاربرد پمیمر میشاود .کااربرد ساوپر
جاذب باعث جذب بیشتر آب توسط گیاه میشود که افزایش محتاوای
یسبی آب بارگ را باه هماراه دارد کاه باا یتاایج حا،ال ان پاژوهش
مرتضوی و همکاران بر تاثیر سوپر جااذب بار ،ا ات فیزیولوژیاک و
عممکرد گندم همسو است (. 36

شکل  -8بر همکنش آبیاری و پلیمر در محتوای نسبی آب برگ
Figure 8- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on relative water content

کلروفیل کل

یتااایج حا،اال ان تجزیااه واریااای یشااان داد (جاادول  4بااین
تیمارهای مختمف ان یظر غمظت کمروفیل کال در ساطف یاک در،اد

ت اوت معنیدار وجود داشت .مقایسه میایگینها یشاان داد تیماار 0/9
در،د ونیای پمیمار در آبیااری کپساولی بیشاترین غمظات کمروفیال
( 1/433میمیگرم بر گرم بافت برگ را داشت .کمترین مقدار کمروفیل
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کل ( 0/564میمیگرم برگرم مربوب به تیمار بادون پمیمار در آبیااری
قطرهای بود .با افزایش میازان پمیمار کمروفیال کال افازایش یافات
(شکل  . 9گاهی میزان کمروفیل در شرایط تنش خشاکی بار خاالف
ایتطار افزایش مییابد .در شرایط تنش مالیم غمظت کمروفیل در واحد
سطف افزایش مییابد ( . 49احتما در تیمار  0/9در،د ونیی کااهش
محتوای یسبی آب برگ و به دیبال آن کااهش ساطف بارگ موجاب
افزایش غمظت کمروفیل در واحد سطف شده اسات .اماا تانش شادید
باعث توقف ساخت کمروفیل میشود .تأثیر تنش خشکی بار کمروفیال
بسیار متنوع و متغیر است و بستگی به شرایط محیطی و ژیوتیپ گیااه
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دارد .در برخی گویهها باعث افزایش و در برخی دیگار باعاث کااهش
میشود ( . 26میزان کمروفیل منعک کننده میزان آسایبهاای غیار
رونیهای به فتوسنتز بوده و میتواید معیار سطف تحمل متابولیک باشد
( . 15کمروفیل شاخصی برای ارنیابی شدت تنش اسات .شادتهاای
تنش به وسیمهی تغییر میزان کمروفیل تأثیر بار ترکیبات کمروفیال و
تخریب اجزای فتوسنتزی ماای فتوسانتز مایشاود ( . 40باا کااهش
کمروفیل گیریدههای یوری کاهش و در یتیجه یور کمتری جذب گیااه
میشود .در یاایت فتوسنتز کاهش مییابد و عممکرد گیاه کم میشاود
(. 11

شکل  -9بر همکنش آبیاری و پلیمر در کلروفیل کل
Figure 9- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on total chlorophyll

حجم آب مصرفی

یتااایج پااژوهش یشااان داد مقاادار آب مصاارف شااده باارای گیاااه
اوستئوساپرموم بااه روش آبیااری کپسااولی  15در،اد کمتاار ان روش
آبیاری قطرهای است .حجام آب مصارفی در روش آبیااری قطارهای
 625/8لیتر و در آبیاری کپسولی  531/55لیتر مایباشاد (شاکل . 10

یتایج قربایی واقعی و همکاران ( 19یشاان داد مقادار مصارف آب در
روش آبیاری کپسولی رسی نیر سطحی و آبیاری قطرهای نیر سطحی
به ترتیب  4050و  6668متر مکعب در هکتار است .شاخص بارهوری
آب در روش آبیاری کپسولی رسی باتر ان روش آبیاری سطحی بود.

شکل  –10مقایسه حجم آب مصرفی در کل دوره
Figure 10- Comparison of water volume in the whole period

کارایی مصرف آب

یتایج تجزیه آماری کارایی مصرف آب یشان داد تیمارها در سطف

آماری یک در،د ت اوت معنیدار داشتند (جادول  . 4کااربرد پمیمار و
روش آبیاری کپسولی تأثیر م بت بر کارایی مصرف آب داشت اما اثار
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متقابل پمیمر و روش آبیاری ت اوت معنیداری را در این شاخص ایجاد
یکرد .بیشترین مقدار کاارایی مصارف آب گیااه اوستئوساپرموم (2/4
کیموگرم بر متر مکعب مرباوب باه تیماار  0/6در،اد ونیای پمیمار و
آبیاری کپسولی و کمترین مقدار مربوب به تیمار بدون پمیمر در آبیاری
قطرهای ( 1/4کیموگرم بر متر مکعب بود .وجاود قطاره هکاانهاا در
سطف خاک باعث تبخیر بیشتر آب در سطف خاک شد در ،ورتی کاه
در آبیاری کپسولی تبخیر بسیار یاهیز است .بنابراین در آبیاری قطرهای

در مقایسه با آبیاری کپسولی مقدار آب کمتری در اختیار قرار میگیرد.
در آبیاری کپسولی آب در منطقه توسعه ریشاه قارار داشاته و امکاان
جذب رطوبت توسط ریشه بیشتر است .بنابراین کارایی مصرف آب در
این روش آبیاری یسبت به آبیاری قطرهای بیشتر بود .یتایج حا،ل باا
یتایج کریمی و یادری ( 25مبنی بر افازایش کاارایی مصارف آب باا
افزایش سوپرجاذب مطابقت داشت.

شکل -11بر همکنش آبیاری و پلیمر در کارایی مصرف آب
Figure 11- Effect of Irrigation method and polymer content interaction on water use efficiency

نتیجهگیری
یتایج حا،ل ان این پژوهش یشان داد سیستم آبیاری کپساولی در
دیوار سبز قابل است اده است و با وجود محادودیتهاایی کاه در اجارا
دارد میتواید به عنوان یکی ان روشهای آبیااری دیاوار سابز مطارح
شود .کارایی مصرف آب و تعداد گل در این روش یسابت باه آبیااری
قطرهای بیشتر بود که این امر اهمیت روش را بیشتر میکناد .هماراه
کردن این روش با پمیمر ابرجاذب با بابود تاویاه افازایش تخمخال
ح ﻆ عنا،ر غذایی افازایش ی وذپاذیری تعادیل دماای خااک (30

باعث بابود رشد و افزایش کارایی مصرف آب شد .آبیاری قطرهای که
یکی ان روشهای آبیاری دیوار سبز محسوب میشاود در مقایساه باا
تحقیقات ،ورت گرفته کارایی مصرف آب قابل قبولی داشت و وجاود
پمیمر در این روش ییز تأثیر م بتی در روید رشاد گیااه اوستئوساپرموم
داشت .بررسی یتایج یشان میدهاد کااربرد پمیمار  0/6در،اد ونیای
همراه با آبیاری کپسولی میتواید باترین ساطف پمیمار بارای کااربرد
اوستئوسپرموم در دیوار سبز باشد.
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Introduction: One of the methods of increasing the water use efficiency is the application of water absorbent
materials in Soil. Super absorbent polymer increases the water saving in soil and decreases the amount of water
used for irrigation. By developing paths in public places creating green wall is very common. Green wall may
have an efficient role in reducing cooling and heating energy of building and improving the thermal performance
also it leads to biodiversity, reducing noise pollution and air pollution by absorbing CO2, dust and heavy metals.
Irrigation requirement in green wall depends on the type of system, plant and climate condition. The plant used
in this research was Osteospermum. The benefits of irrigation of capsule clay can be attributed to increase
irrigation efficiency, yield and quality indices of products, the abundance of raw materials to make it and the
lack of dependence on the currency for the pottery production Also simple and native technology doesn’t need
power, reduced energy consumption and pests, diseases and weeds, thereby reducing the consumption of
chemical pesticides insecticides, fungicides and herbicides, and the possibility of producing a healthier product,
especially in cultivation. The other advantages of the greenhouse products are maintaining soil, preventing traps
and the possibility of deploying in arid and semi-arid areas.
So far, many researches about application of superabsorbent polymer have been done increasing the water
use efficiency, irrigation interval and production yield but there has been no research conducted on drip and
capsule irrigation in green wall. Two methods of drip and capsule irrigation compared with current irrigation
methods in the green wall and polymer to reduce the number of irrigation steps was used due to lack and
importance of water and introduction of capsule irrigation method as a new method of irrigation in the green
wall in order to facilitate the implementation of irrigation system.
This study was conducted in order to compare capsule and drip irrigation along with different levels of
polymer on Osteospermum plant.
Materials and Methods: This research was done in Shahrekord University. The experiment region has a
semi-arid climate. The study was carried out as a factorial experiment in the form of completely randomized
design with 8 treatments and 4 replications. Treatments were consisting of two types of drip and capsule
irrigation and four levels of super absorbent polymer consist of zero, 0.3%, 0.6%, 0.9%. The experiment was
done in pots. In order to simulate planting conditions circumstance with green wall, a shelf with four floors and 8
pot capacity in each floor was made from iron. The shelves were embedded so that the plant had a proper and
identical condition in terms of growths, receiving light and irrigation. In this study the analysis of obtained data
was accomplished with SAS software and for average comparison the LSD test at 5 percent level was used.
Results and Discussion: The results of analysis of variance showed that clay capsule and drip irrigation with
different levels of superabsorbent polymer have a positive and significant effect on water use efficiency, relative
water content, total chlorophyll and growth indices of Osteospermum. The results also showed that fresh and dry
shoot weight, leaf area, mean shoot length and relative water content are related to the treatment of 0.6%
polymer in drip irrigation and maximum flowering therewith water use efficiency is related to 0.6% polymer in
capsule irrigation. The treatment of 0.9% polymer in capsule irrigation had the highest root length and
chlorophyll content. Water use efficiency in capsule irrigation (2 kg/m3) was higher than drip irrigation (1.8
kg/m3).
Conclusions: The results showed that using capsule irrigation in green wall is applicable, despite its
limitations and it can be used an irrigation method in green wall. Water use efficiency and number of flowers in
this method were more than the drip irrigation method which enhanced the importance of this method.
Accompanying this method with super absorbent polymer, improve the growth and water use efficiency by
increasing the air conditioning, porosity and maintaining nutrients in soil. In compare with conducted researches,
drip irrigation which is considered as one of the green wall irrigation methods has acceptable water use
1, 2 and 3- Graduate Student, Associate Professor and Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty
of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord, Respectively
4- Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord
(*- Corresponding Author Email: fateme.fathi1993@gmail.com)
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efficiency; also the existence of polymer had a positive effect on the growth of Osteospermum plant. The results
showed the application of 0.6% polymer along with capsule irrigation could be a proper method for
Osteospermum in green wall.
Keywords: Green wall, Irrigation, Osteospermum, Super absorbent polymer, Water usage efficiency
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چکیده
افزایش بیرویهی جمعیت در کشور ،محدودیت منابع آب سطحی و بهرهبرداری بیش از اندازه از آبخوانها باعث افت شدید سطح آب زیرزمینیی در
بسیاری از دشتهای کشور همچون دشت شهرکرد شده است .در پژوهش حاضر جهت مدیریت بهینه دشیت میوکور ،میدم کمیی اییو آبخیوان تهییه
سناریوهای کاهش برداشت  10 ،5درصد ،ساخت سد زیرزمینی و تغویه مصنوعی برای  3سام آینده پیشبینی و تأثیر آنها میدمسیازی شیده اسیت .در
نهایت دو شاخص فنی پایداری ( )Iuو بهرهبرداری اصالح شده ( )WEI+جهت تعییو میزان اثربخشی سناریوها محاسبه میشود .شاخص پایداری نشان
دهندهی میزان مصرف از منابع طبیعی موجود با توجه به مقدار تقاضا است که مقدار بهینه آن عدد  1بوده و میتوانید مقیادیر من یی نییز داشیته باشید.
شاخص بهرهبرداری نیز بیان کنندهی مقدار فشار به منابع آب با توجه به مقدار برداشت بوده و دارای مقادیر مثبت و مقدار بهینهی آن ،اعداد نزدیی بیه
ص ر میباشد .نتایج به دست آمده نشان میدهد وضعیت اولیهی آبخوان بسیار نامناسب و برداشت از آبخوان بیش از ظرفیت آن میباشد .مقدار شیاخص
بهرهبرداری برای حالتیکه سناریویی وجود ندارد ،برابر با  1/068و برای سناریوهای سد زیرزمینی ،اجرای طرح تغویه مصنوعی ،کاهش برداشیت  5و 10
درصد به ترتیب برابر با  1/045 ،1/061 ،1/068و  0/969میباشد .همچنیو مقادیر شاخص پایداری به ترتیب برابر با  0/078 ،0/071 ،0/070 ،0/070و
 0/114میباشد .نتایج نشان داد ،سناریو کاهش  10درصد برداشت ،بهتریو سناریو بوده و پس از آن ،سناریوهای کاهش  5درصدی برداشت از چاهها در
طرح تغویه مصنوعی و سد زیرزمینی در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند .با است اده از دو شاخص بازتعریف شده در ایو مقاله میتوان به بررسی عملکیرد
آبخوانهای دیگر و روشهای مدیریتی مختلف پرداخت.
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی ،تغویه مصنوعی ،شاخص پایداری ،سد زیرزمیو ،مدمسازی
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آبهای زیرزمینی در منیاط خشی و نیمیه خشیکی همچیون
ایران ،که به دلیل عدم وجود رودخانههای دائمی با کمبیود منیابع آب
سطحی مواجه میباشد ،مهمتریو منبع جهیت فعالییتهیای مختلیف
کشاورزی ،صنعت و شیرب مییباشید .از آنجیایی کیه مقیدار عرضیه
اقتصادی آب همیشه محدود بوده و مقدار تقاضا نیز با رشید جمعییت و
گسترش سطح زیرکشت دائماً درحام افیزایش اسیت ،برنامیهرییزی و
انجام روشهای مدیریتی الزم جهیت اسیت اده بهینیه از منیابع آب از
اهمیت ویژهای برخوردار میباشید ( .)13سیناریوهای مختل یی جهیت
مدیریت آبهای زیرزمینی تاکنون ارایه شده است که ضیروری اسیت
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب ،استادیار و دانشییار گیروه
مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
(Email: javadis@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئوم :
DOI: 10.22067/jsw.v32i1.68794

جهت ارزیابی تأثیر آنها بر آبخوان از شاخصهای کمی است اده گردد.
پژوهشگران روشهیا و سیناریوهای مختلیف میدیریتی را جهیت
بهبود وضعیت آبخوان مورد بررسی قرار دادهاند که از بییو آنهیا میی
توان به احداث سدهای زیرزمینی ،تغویه مصنوعی و کاهش برداشیت
توسط بهرهبرداران اشاره نمود .با ساخت سد زیرزمینی در آبخوان می-
توان مانع حرکت و خروج جریان آب زیرزمینی از آبخوان گردیید ،کیه
در نتیجه موجب ذخیرهی آب و باال آمدن سطح آب زیرزمینی میشود.
ونرومپی ( )15در گزارشی با ارزیابی پنج سد زیرزمینی در بلژیی بیه
ایو نتیجه رسیید کیه سیدهای زیرزمینیی دارای مزاییایی نسیبت بیه
سدهای سطحی میباشند که عبارتند از :افیزایش ذخییره آب موجیود،
هزینهی ساخت کمتر ،ریس کمتر در برابر آلیودگی ،قابلییت تکیرار،
سهولت بهره برداری و امکان است اده از زمیوهیای موجیود در بیاالی
سد .با توجه به قابلیت سدهای زیرزمینی ،اییو راهکیار در کشیورهای
مختلف برای رسیدن به اهداف مت اوت مورد توجه قرار گرفتیه اسیت.
ایشیدا و همکاران ( )4و استوانوی ( )14به بررسی سدهای زیرزمینی
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در کشورهای مختلف مانند ژاپو ،هند ،اتیوپی ،بورکینافاسو ،کنیا ،کیره
جنوبی ،چیو ،برزیل ،ایاالت متحده آمریکا ،عراق ،الجزاییر و سیومالی
پرداختهاند .نتایج حاصل از اییو تحقیی نشیان داد کیه سیاخت سید
زیرزمینی منجر به ذخیره حجم زیاد آب در آبخوانهیا شیده و موجیب
بهبود وضعیت آب و شرایط کشیاورزی در آن منیاط گردییده اسیت.
دولییت ژاپییو در سییام  1987جهییت توسییعه منییابع آب زیرزمینییی و
کشیاورزی بزرگتیریو سید زیرزمینیی موجیود در دنییا را درسیاناگوا و
فوکوزاتو در جزیره میاکوجیما ساخته است .کورداچی و همکیاران ()11
به بررسی تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبخوان شهر بیسیکرا واقیع در
الجزایر پرداختهاند .در ایو پژوهش برای بیه دسیت آوردن توپیوگرافی
منطقه و شبکه رودخانهها از نرمافیزار  ARCGISو بیرای مشیاهدهی
نتایج احداث سد زیرزمینی از  MODFLOWاست اده کردهانید .نتیایج
آنها نشان داد که به دلیل عدم وجود عوامل تابش خورشید و تبخییر،
حجم زیادی از آب در آبخوان ذخیره میگردد.
تغویه مصنوعی سناریوی مدیریتی دیگری است که مییتوانید در
جهت متعادم نگهداشتو حجم ذخیره مخازن آب زیرزمینی و توسعهی
بهرهبرداری از منابع آب انجام گیرد .اهداف مختل ی در جهت بررسیی
طرحهای تغویه مصنوعی وجیود دارد ،بیه طیور مثیام میراحمیدپور و
همکاران ( )8به بررسی تأثیر اجرای طرح تغوییه مصینوعی بیا هیدف
ح ظ منیابع آب زیرزمینیی بیه عنیوان راهکیاری جهیت جلیوگیری از
افزایش نرخ فرونشست زمیو در دشت تهیران -شیهریار پرداختیهانید.
نتایج ایو پژوهش نشان دهندهی تأثیر رضایتبخش پیروژهی تغوییه
مصنوعی بر کاهش فرونشست زمیو در ایو دشت میباشد .همچنییو
سلیم پور و همکیاران ( )12بیه بیرآورد مییزان تغوییه آبخیوان دشیت
شهرکرد ،جهت کاهش آثار من ی طرح انتقام آب بهشت آباد به فالت
مرکزی ایران پرداختند .نتایج اییو پیژوهش نشیان داد ،جهیت تغوییه
آبخوان ،به ساالنه  10میلیون متر مکعب آب نیاز میباشد.
از آنجایی که مقدار بیالن گزارش شده در اکثر آبخوانهای کشور
من ی میباشد ،یکی از راهکارهای الزم جهت مدیریت پایدار و تعیادم
بخشی آبخوانها ،کاهش درصد آبدهی چاههای بهرهبرداری اسیت .در
ایو راستا مطالعاتی با هدف تأثیر ایو روش بیر سیطح آبخیوان انجیام
شده است .قبادییان و همکیاران ( )3بیا اسیت اده از نیرم افیزار GMS
نوسانات سطح آب در دشت خزم -نهاوند برای  3 ،1و  10سام آینده
با شرایط کنونی و سناریو مدیریتی  10درصدی پمپاژ چاهها پیشبینیی
کردند .نتایج آنها نشان داد که با اعمام ایو سیناریو افیت سیطح آب
زیرزمینی از مقدار  8/2 ،3/6 ،1/82بیرای  3 ،1و  10سیام آینیده بیه
ترتیب به  7/07 ،2/7 ،0/52کاهش مییابد .پورحقی و همکاران ()10
نیز وضعیت آبخوان دشت نورآباد را به منظور مدیریت بهیرهبیرداری از
آبخوان با است اده از مدم مادفلو شبیهسازی کردند .اجرای مدم آنهیا
در شرایط خشکسالی نشان داد سطح آب زیرزمینی در دو سیام آینیده
بطور متوسط  -2/05متر افت خواهد کرد که با کیاهش  20درصیدی

آبدهی چاههای بهرهبرداری ،ایو افت به  -1/3متیر کیاهش و بییالن
آبخوان به طور متوسط  3/5میلیون متر مکعب بهبود مییابد.
ارزیابی کمی و بررسی اثرگواری روشهیای میدیریتی ،ملیزم بیه
محاسبه شاخصهای مناسبی میباشد .پیدرو-میونزونیس و همکیاران
( )9در مقالهای با هدف معرفی شاخصهایی جهت کم به تصیمیم
گیرندگان و ذین عان ،به طبقهبندی شاخصهای مربوط بیه منیابع آب
پرداخته است .میالنو و همکاران ( )7به بررسی شاخص تخصیص آب
( )WAIپرداختهاند .ایو شاخص به ارزیابی ظرفییت منیابع آب جهیت
تأمیو تقاضا در زمان حام و آینده میپردازد .با است اده از ایو شاخص،
گروههای مختلف رضایت از تقاضای آب برای جریان مورد نیاز زیست
محیطی ،بخیش داخلیی و کشیاورزی تعرییف شیده اسیت .میارتیو-
کاراسکو و همکاران ( )6نیز به معرفی چهیار شیاخص بیرای ارزییابی
کمبود آب پرداختهاند .ایو شاخصها شامل شاخص رضیایت تقاضیا،1
قابلیت اطمینان تقاضا ،2پایداری 3و پتانسیل میدیریتی 4مییباشیند .در
پژوهش آنها ،برای بیان مقدار شاخص از روشی است اده شیده اسیت
که میتواند قابلیت اطمینان و آسیبپویری سیسیتم بیه کمبیود آب را
نشان دهد.
در مطالعات گوشته تنهیا یی روش میدیریتی در هیر منطقیهی
مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است .همچنیو جهت ارزیابی سناریو
مورد بررسی از شاخصهای مشخصی است اده نشده و معییار عملکیرد
سناریوها با میزان افزایش ارت اع تراز آب زیرزمینی ،مورد سنجش قرار
گرفته است .در ایو پژوهش برای نخستیو بار چهیار سیناریو مختلیف
مدیریتی در دشت شهرکرد با است اده از مدلسازی میورد بررسیی قیرار
میگیرد و برای مشخص کردن وضعیت آبخوان در سه سیام آینیده و
کارایی سناریوها دو شاخص پایداری و بهرهبرداری بازتعریف شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

دشت شهرکرد در حوضه آبریز کارون بزرگ و از لحاظ تقسییمات
سیاسی در استان چهارمحام و بختیاری و در جنیوب رربیی اصی هان
قرار گرفته و شامل شهر شهرکرد میباشد .ایو منطقه بیو طومهیای
شرقی  50درجه و  38دقیقه تا  51درجه و  10دقیقه و عرضهای 32
درجه و  7دقیقه تا  32درجه و  35دقیقه واقع شیده اسیت (شیکل .)1
مساحت کل محدوده در حدود  1244کیلومتر مربع بوده که در حیدود
 550کیلومتر مربع آن را دشیت و میابقی ارت اعیات رشیته کیوههیای
زاگرس میباشد.
1- Demand Satisfaction Index: IS
2- Demand Reliability Index: IR
3- Sustainability Index: IU
4- Management Potential Index: IM
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شکل  -1موقعیت دشت شهرکرد
Figure 1- Location of the Shahrekord aquifer

ایو ناحیه دارای ارت اع متوسط  2060متر از سطح دریا بیوده کیه
حداکثر ارت اع در نواحی شمالی منطقه و در حدود  2185متر از سیطح
دریا میباشد .بر اساس نقشه شیب منطقیه ،حیداقل شییب در نیواحی
مرکزی دشت و در حدود ص ر و حداکثر  1/3درصد میباشد .رودخانیه
اصلی موجود در ایو دشت رودخانه جهان بییو اسیت کیه بیهصیورت
فصلی میباشد .بر اساس آمار موجود تیا سیام 1384-1383در سیطح
حوزه آبریز دشت شهرکرد جمعا  503حلقه چاه عمی و  332چاه نیمه
عمی در بخشهای مختلف آبخوان ح ر گردیده است.
مدلسازی آبخوان

در ایییو پییژوهش جهییت شییبیهسییازی آبخییوان از مییدم عییددی
 MODFLOWدر بسییته نییرمافییزار  GMS10.2اسییت اده گردییید.
اطالعات مورد است اده برای شبیهسازی شیامل آمیار چیاههیای بهیره
برداری ،بارندگی ،اطالعات مربوط به نوع مرزهای ورودی ،سنگ کف
و توپوگرافی منطقه میباشد همچنیو ابعاد شیبکه میورد اسیت اده نییز
 500در  500متر است (شکل  .)2تعداد  20پیزومتر قابل اعتماد از بیو
پیزومترهای موجود در دشت بهعنوان معرف سطح آب آبخوان است اده
شد که موقعیت اییو پیزومترهیا در شیکل  2نشیان داده شیده اسیت.
مرزهای با جریان ورودی و خروجی معرفی شده به میدم بیه صیورت
مرز با معلوم معرفی شده است که در شکل  2مکان آنها در شیکل 2
مشاهده میشود .جهت انجام مدلسیازی و محاسیبه مقیادیر واسینجی

شده هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره آبخوان ،از دادههای مربوط به
مهر سام  89برای مدلسازی در حالت ماندگار ،و از اطالعیات مربیوط
به آبان  89تا مهر  91برای حالت ریرماندگار اسیت اده گردییده اسیت
همچنیو برای صحتسنجی مدم از دادههای مربوط بیه آبیان  91تیا
مهر  92است اده گردیده است.
سناریوهای مدیریتی اعمال شده

در ایو مطالعه جهت مدیریت آبخوان ،چهار سناریو مختلف میورد
بررسی قرار گرفته است که شامل احداث سدزیرزمینی ،اجیرای طیرح
تغویه مصنوعی و کاهش  5و  10درصیدی برداشیت آب از چیاههیای
بهرهبرداری میباشد.
سد زیرزمینی

مسیر رودخانههای فصلی محل مناسبی جهت احداث سد زیرزمیو
میباشند .در ایو حالت سدزیرزمینی بیه عنیوان یی منبیع ذخییرهی
نگهداشت آب محسوب میشود که میتوان در فصوم تر ،آب بیاران و
سطحی به صورت مستقیم یا ریرمسیتقیم ذخییره کیرده و در فصیوم
پرمصرف با بارندگی کمتر از آب ذخییره شیده اسیت اده کیرد .یکیی از
اولویتهای انتخاب مکان احداث سد دهانههای باری خروجیی میی
باشد .ایو مکان از خروج بیرویه آب در دسترس جلوگیری میکنید و
همچنیو درایو حالت هزینههای طرح نیز کاهش مییابد (.)5

1397  تیر-  خرداد، 2 شماره،32  جلد،نشریه آب و خاك

 مرزها و پیزومترهای آبخوان-2 شکل
Figure 2- Boundaries and piezometers in the aquifer

 ضریب قابلیت انتقال و محل قرارگیری سدزیرزمینی و تغذیه مصنوعی-3 شکل
Figure 3- Coefficient of transmissibility and location of the groundwater dam and artificial recharge
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با توجه به موارد ذکر شده و نظرسنجی از کارشناسان شیرکت آب
منطقهای استان ،بهتریو مکان جهت احیداث سید زیرزمینیی مطیاب
شکل  3و در محل خروجی آبخوان انتخاب شده و همانگونیه کیه در
ایو شکل مشاهده میشود ،قابلیت انتقام نیز در محل انتخیابی دارای
مقدار  790متر مربع در روز میباشد کیه اییو نشیان دهنیدهی مقیدار
نسبتا باالیی در دشیت اسیت .بیا انتخیاب اییو مکیان بیرای سیاخت
سدزمینی مقدار حجم آب خروجی از آبخوان کمتر شده و بنابرایو میی
توان سطح تراز آبخوان در انتهای دشت را افزایش داد.
تغذیه مصنوعی

مهمتریو عامل در بحث تغویهی مصینوعی ،درشیت دانیه بیودن
آبرفت محل اجرای طرح میباشد و اگر بافت ریزدانه باشد ،تغوییه بیه
صورت کامل انجام نشده و آب جمع شده در مخزن حالت ماندآبی بیه
خود گرفته و به تدریج تبخیر میگردد .از آنجایی که بافیت آبرفیت در
بستر رودخانه درشت دانه است بنابرایو محیل مناسیبی جهیت تغوییه
مصنوعی میباشد (.)1
با مطالعات صورت گرفته پیشیو ،بررسیهای میدانی و مکانیابی
انجییام شییده در دشییت شییهرکرد ،اجییرای طییرح تغویییه مصیینوعی در
زیرحوضه شورابچه ،واقع در جنیوب شیرقی دشیت شیهرکرد انتخیاب
گردید (شکل  .)3از آنجایی که در ایو زیرحوضه کار سازهای انجیام
نشده ،بنابرایو برای جانمایی طرح تغویه مصنوعی جدید ،منطقهای در
خروجی زیر حوضه داخل مسیر آبراهه در نظر گرفته شده است .بیدیو
منظور ،پنج حوضچه متوالی در مسیر آبراهه در نظر گرفتیه شیده کیه
حوضچه اوم به عنوان حوضچه رسوبگیر تلقی میشود .حجم زییادی
از رسوبات در ایو حوضچه تهنشیو شیده و آب از طریی سیرریز وارد
حوضچه بعدی میشود .به طور کلی انتخاب ایو محل دارای مزییت-
هییایی ماننیید نزدیی بییودن بییه اراضییی هییدف ،بییاال بییودن ضییریب
ن وذپویری ،نداشتو عارضه به دلیل قیرار گیرفتو در مسییر آبراهیه و
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وجیود دو رشیته قنیات در باالدسیت مییباشید .مییتیوان در فصییوم
ریرزراعی آب قناتهای باالدست را جهت تغوییه آبخیوان بیه سیمت
حوضچهها هدایت کرد با توجه به حجیم حوضیچههیا ( 200000متیر
مکعب) و فرض چهاربار آبگیری در سام ،حجیم آب کنتیرم شیده در
طوم ی سام حدود  1میلیون متر مکعب میباشد (.)1
کاهش برداشت  5و  10درصدی از سفره آب زیرزمینی

از دالیل اصلی افت سطح آب زیرزمینی ،برداشت زیاد آب آبخوان
توسط بهرهبرداران مییباشید .شیکل  4نشیان دهنیدهی هییدروگراف
آبخوان از سام  1389تا  1391میباشد که با اسیت اده از مقیادیر تیراز
گیزارش شیده از پیزومترهیای موجییود در دشیت توسیط سییازمان آب
منطقهای چهارمحام و بختیاری به دست آمده است .با توجه بیه خیط
برازش داده شده در شکل  4مشاهده میشود که روند تغییرات سیطح
آب در ایو سه سام بصورت نزولی بوده و مقدار افت تیراز آبخیوان در
دورهی زمانی سه ساله برابر با  4/04متر و بیهطیور متوسیط برابیر بیا
 1/34متر در هر سام میباشد .همچنیو طب گزارشات آب منطقهای
شهرکرد ،بیش از  60درصد از چاههیای موجیود در اییو دشیت بیرای
مقاصد کشاورزی ح ر گردیدهاند .باتوجه به موارد ذکیر شیده یکیی از
راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از افت شدید ،کیاهش برداشیت از
چاههای بهرهبرداری با مصرف کشاورزی میباشد .بیرای اجیرای اییو
روش و مدیریت آن نیاز بیه کنتیورهیای حجمیی جهیت ثبیت حجیم
برداشت از چاهها توسط بهرهبرداران و نظارت بر آن مییباشید کیه در
حام حاضر درصد باالیی از چاههای بهرهبرداری موجود در ایو دشیت
دارای ایو نوع کنتور است ،از ایورو اجرای ایو روش در دشت ممکو
میباشد .در ایو مطالعه دو سناریو کاهش  5و  10درصدی برداشت از
چاههای بهرهبرداری در نظر گرفته شده و نتیایج آن بیرای سیه سیام
آینده مورد پیشبینی قرار گرفته است.

شکل  -4هیدروگراف دشت شهرکرد (مهر  - 88شهریور )91
)Figure 4- Hydrograph of Shahrekord (October 2012- November 2013
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شاخصهای مورد بررسی

شاخص بهرهبرداری ()WEI+

در ایو پژوهش جهت بررسی و ارزیابی تأثیر سناریوهای مدیریتی
بر آبخوان و مقایسهی آنها از دو شاخص فنی معرفی گردییده اسیت.
ایو شاخصها عبارتنید از شیاخص توسیعهی پاییدار ( ) Iu1و شیاخص
بهرهبرداری ( )WEI2که به ترتیب نشاندهندهی عملکیرد آبخیوان و
میزان اضافه برداشت میباشد .از آنجایی کیه در مطالعیات پیشییو از
ایو دو شاخص جهت بررسی وضعیت رودخانههیا اسیت اده گردییده و
تاکنون برای منابع آب زیرزمینی است اده نشده است ،بنیابرایو در اییو
مقاله برای بررسی منیابع آب زیرزمینیی از اییو دو شیاخص اسیت اده
گردیده و بازتعریف شده است.

ایو شاخص نشان دهندی مقدار فشار وارده به منابع آب با توجیه
به مقدار برداشت از آن میباشد .ایو شاخص عبیارت اسیت از نسیبت
میانگیو تقاضا از منابع آب نسبت به میانگیو متوسط بلند مدت ساالنه
مصرف .اگر دادههای ما ماهیت فصلی بودن داشته باشند و ییا دادههیا
دارای عدم قطعیت باشند ،مقدار شاخص  WEIدارای خطا خواهد بود.
همچنیو در صورت است اده از دادههای ساالنه ،ممکو است مییانگیو
ساالنهی دادهها با هم برابر شوند که در ایو صورت مقیدار فشیار وارد
بر منابع آب را نمیتواند بصورت واقعی محاسبه گردد .برای رفیع اییو
محدودیتها ،شاخص  WEIبهشکل رابطهی  3اصالح شده است (.)9
()3

شاخص پایداری ()Iu

یکی از شاخصهای فنی موجود در ایو پژوهش ،شاخص پایداری
میباشد ،ایو شاخص نشان دهندهی میزان مصرف از منابع طبیعی بیا
توجه به مقدار تقاضا است که بطور کلی از رابطه  1به دست میآید .با
توجه به مقدار آب برگشتی کشاورزی و تص یه آب ،ایو شاخص میی-
تواند مقداری کمتر از ص ر داشته باشد .مقدار من یی نشیان دهنیدهی
مصرف بسیار زیاد از منابع طبیعیی آب زیرزمینیی مییباشید و ممکیو
است به دلیل برداشت بیش از حد ،آبخوان مستعد بیه کمبیود آب نییز
باشد .مقدار باالی ایو شاخص نیز نشان دهندهی وجود آب مازاد برای
مصارف مختلف در ایو حوضه یا در صورت نیاز در حوضه مجاور است
(.)6
()1

اگر مقدار شاخص بهیرهبیرداری ) (WEIبییو  %0تیا  %20باشید
نشان میدهد که در ایو شرایط استرسی وجود ندارد و اگر ایو مقیدار
بیو  %21تا  %40باشد نشان دهندهی استرس آبی و اگیر اییو مقیدار
بیش از  %40باشد نشان دهندهی استرس باال در رودخانیههیای اروپیا
میباشد (.)2
ایو شاخص جهت بررسی رودخانیههیای موجیود در سیطح اروپیا
است اده شده است بنابرایو برای اسیت اده از اییو شیاخص نییز ماننید
شاخص پایداری ،الزم است پارامترهای مربوط به معادلهی  3نیز برای
آب زیرزمینی باز تعریف گردد .مقدار مصرف در آب زیرزمینیی شیامل
مقدار برداشت از آبخوان توسط چاههای بهرهبرداری و قنات میباشد و
آب برگشتی نیز مقدار حجم آبی است که پس از است ادههای مختلیف
کشاورزی ،شرب و صنعت به آبخوان باز میگردد .همچنیو مقیدار آب
تجدیدپویر در آب زیرزمینی ،به حجم آبی گ ته میشود کیه بصیورت
طبیعی مانند ن وذ از بارش یا آب سطحی ،جریان آب زیرزمینی ورودی
وارد آبخوان گردد ،بنابرایو حجم آب برگشتی به آبخوان بهعنیوان آب
تجدیدپویر تعریف نمیشود .در نهاییت شیاخص بهیرهبیرداری در آب
زیرزمینی بهصورت رابطه  5به دست میآید.
( )4آب برگشییتی -کییل جریییان ورودی بییه آبخییوان = مقییدار آب
تجدیدپویر
()5

مارتیو-کاراسکو و همکاران ( )6از اییو شیاخص جهیت بررسیی
عملکرد رودخانه ابرو در اسپانیا است اده کردهاند .بنابرایو جهت است اده
از ایو شاخص ،الزم است پارامترهیای موجیود در رابطیه  1بیرای آب
زیرزمینی بازتعریف گردد .مقیدار آب موجیود در آب زیرزمینیی مقیدار
حجم آب وارد شده به آبخوان از راههای مختلف مانند ن وذ از بارش یا
آب سییطحی ،جریییان آب زیرزمینییی ورودی و حجییم آب برگشییتی از
مصارف مختلف کشاورزی صنعت و شرب میباشد .همچنییو در اییو
مقاله جهت پایداری بیشتر آبخوان ،مقدار تغییرات آب زیرزمینی نیز به
عنوان مقدار آب موجود در آبخوان تعریف گردیده است .مصیرف کیل
نیز شامل مقدار آب برداشت شده از آبخیوان بیا اسیت اده از چیاههیای
بهرهبرداری ،چشمه و قناتها میباشد .در نهایت شاخص پاییداری در
آب زیرزمینی به شکل رابطهی  2بازتعریف میشود.

نتایج و بحث

()2

واسنجی و صحتسنجی مدل
1- Sustainability Index
2- Water Exploitation Index

جهت انجام مدلسازی در حالت ماندگار از اطالعات مربوط به مهر
سام  89است اده و مقادیر هدایت هیدرولیکی در ایو گام با روش سعی
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و خطا کالیبره گردید .مدم در حالت رییر مانیدگار در  24گیام زمیانی
بصورت ماهانه از آبان  89تا مهر 91دادههای مربوط به آبیدهی وییژه
با است اده از روش  PESTکالیبره شد .همچنیو برای صیحتسینجی
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مدم از دادههای مربوط به سام آبی  92-91اسیت اده گردیید .مقیادیر
نهایی هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه بهدست آمده از واسنجی مدم
به ترتیب در شکل  5و  6نشان داده شده است.

شکل  -5میزان هدایت هیدرولیکی آبخوان پس از کالیبراسیون
Figure 5- Hydraulic conductivity in aquifer after calibration

شکل  -6ضریب آبدهی ویژه آبخوان پس از کالیبراسیون
Figure 6- Specific yield in aquifer after calibration
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شکل  -7تراز مشاهده شده و محاسبه شده سه پیزومتر نمونه
Figure 7- Calculated and observation head of three sample piezometers

میانگیو مربعات خطای مدلسازی در حالیت مانیدگار برابیر بیا 43
سانتیمتر و در حالت ریرمانیدگار برابیر بیا  1/1متیر اسیت همچنییو
میانگیو مربعات خطای صحتسنجی برابر با  1/4متر اسیت کیه اییو
مقادیر نشان دهنیدهی دقیت قابیل قبیوم در میدمسیازی مییباشید.
همچنیییو شییکل  7نشییان دهنییدهی تییراز سییطح آب مشییاهداتی و
محاسباتی در سه چاه پیزومتری در قسمتهای مختلیف آبخیوان میی
باشد که به ترتیب در ابتدا ،مرکز و انتهای دشت قرار دارند.
تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبخوان

شکل  8نشان دهندهی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینیی پیس از
احداث سد زیرزمینی میباشد .همانگونه که مشاهده مییگیردد تیراز
سطح آب در باالدست سد افزایش یافته است .ایو سد تا مسیاحت 14
کیلومتر مربع در باالدست خود تأثیر گواشته و سطح آب در ایو ناحییه
را تا حداکثر  2متر افزایش میدهد.
تأثیر تغذیه مصنوعی بر آبخوان

شکل  9نشان دهندهی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینیی پیس از
اجرای طرح تغویه مصنوعی میباشد .همانگونه کیه مشیخص اسیت
اجرای ایو طرح سطح آب زیرزمینی را تا مساحت  30کیلومتری و تیا

ارت اع  0/4متر افزایش میدهد.
تأثیر سناریوهای مختلف کاهش برداشت بر آبخوان

شکل  10و  11نشان دهنیدهی هییدروگراف پییشبینیی شیدهی
آبخوان پس از اعمام سناریوهای کیاهش برداشیت  5و  10درصیدی
برداشت از چاههای بهرهبرداری میباشد .خط برازش داده شده در ایو
نمودارها نشان دهندهی افت سطح آبخیوان در سیامهیای  91تیا 94
میباشد .مقدار افت آبخوان درایو سه سام به ترتیب برابر بیا  2/14و
 2متر که بطور متوسط برابر بیا  1/33و  0/71در سیام مییباشید .بیا
مقایسهی ایو دو شکل و شکل  4مشاهده میشود که با کیاهش  5و
 10درصدی برداشت ،آب آبخوان ساالنه به اندازهی  0/63و  0/67متر
کمتر از حالتی که هیچ روش مدیریتی وجود نداشته باشد ،کاهش میی
یابد .همچنیو شکلهای  12و  13نشان دهندهی تغییرات تراز سیطح
آب زیرزمینی پس از اعمام سناریو کیاهش  5و  10درصیدی آبیدهی
چاههای بهرهبرداری میباشد .همانگونه که مشاهده میشیود ارت یاع
آب در مرکز دشت بیش از قسمتهای دیگر افزایش یافتیه اسیت کیه
ایو به دلیل تمرکز بیشتر چاههای بهرهبرداری در ایو ناحیه میباشد.
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شکل  -8باالآمدگی تراز آب آبخوان پس از احداث سد زیرمینی
Figure 8- Increase of the aquifer water level after subsurface dam

شکل  -9باالآمدگی تراز آب آبخوان پس از اجرای طرح تغذیه مصنوعی
Figure 9- Increase of the aquifer water level after artificial recharge
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 درصد کاهش برداشت5  هیدروگراف آبخوان پس اعمال سناریو-10 شکل
Figure 10- Aquifer hydrograph after 5% reduction water withdrawal scenario

 درصد کاهش برداشت10  هیدروگراف آبخوان پس اعمال سناریو-11 شکل
Figure 11- Aquifer hydrograph after 10% reduction water withdrawal scenario

 درصد برداشت5  افزایش تراز سطح آب پس از کاهش-12 شکل
Figure 12- Increase of the aquifer water level after 5% Reduction on water withdrawal
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شکل  -13افزایش تراز سطح آب پس از کاهش  10درصد برداشت
Figure 13- Increase of the aquifer water level after 5% Reduction on water withdrawal

ارزیابی شاخصهای پایداری ( )Iuو بهرهبرداری ()WEI+

دو شاخص توسعهی پایدار و بهرهبرداری با توجه به روابیط  2و 5
به دست آمد ،که نتیجه آنها برای سناریوهای مختلف و همچنییو در
شرایطی که هیچ سناریویی وجود نداشته باشد ،در جدوم  1نشان داده
شده است .مقدار بهینه برای شاخص پایداری مقادیر بزرگ و نزدیی
به عدد  1میباشد در صورتیکه ،شاخص به دست آمده برای همیهی
سناریوها دارای اعداد کوچ و نزدی به ص ر اسیت (جیدوم  )1کیه
ایو نشان دهندهی مصرف زیاد از اییو آبخیوان مییباشید .همچنییو

مقدار بهینه برای شاخص بهرهبرداری ،مقیادیر کوچی و نزدیی بیه
ص ر است در حالیکه مقادیر به دست آمده ایو شاخص برای همیهی
سناریو های مورد بررسی دارای اعدادی بزرگ میباشدکه اییو نشیان
دهندهی مقدار فشار وارد بر آبخوان است .محاسبهی ایو دو شیاخص
نشان میدهد که مقدار برداشت زییاد از اییو آبخیوان باعیث فشیار و
استرس بر آن گردیده و ایو موضوع میتواند نشیان دهنیدهی کمبیود
آب در ایو آبخوان باشد.

جدول  -1مقادیر شاخصها برای سناریوهای مختلف
Table 1- Indicates of scenarios

شاخص

Index

سناریوها

Iu

WEI+

0.070

1.068

0.070

1.068

سدزیرزمینی

0.071

1.061

تغویه مصنوعی

Scenarios

عدم وجود سناریو No-Scenario
Underground Dam
Artificial Recharge

0.078

1.045

 5%درصد کاهش برداشت

5 % Reduction on water withdrawal

0.114

0.969

 10%درصد کاهش برداشت

10 % Reduction on water withdrawal

0.140

0.886

 15%درصد کاهش برداشت

15 % Reduction on water withdrawal

با توجه به جدوم  1و مقادیر بهدست آمدهی شاخصهای پایداری

و بهرهبرداری ،سناریو  10درصد کاهش برداشت ،باعث بهبودی بیشتر
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ایو شاخصها نسبت به سناریوهای دیگر شده و پس از آن به ترتییب
سناریوهای  5درصد کاهش برداشت و تغویه مصنوعی بر بهتیر شیدن
مقدار ایو شاخصها تأثیرگوار بودند .همچنیو مقدار اییو شیاخصهیا
برای سناریو سد زیرزمینی نسبت به حالتی کیه هییچگونیه سیناریویی
وجود ندارد ،تغییری نکرده است .بر اساس روابط دو شاخص توسعهی
پایدار و بهرهبرداری ،عامل مؤثر در بهبود ایو شاخصها ،مقدار تغوییه
به آبخوان میباشد ،با توجه به اینکه سد زیرزمینی تنها مانع خروج آب
آبخوان شده و بر مقدار حجم آب ورودی بیه آبخیوان تیأثیری نیدارد،
درنتیجه سناریو سد زیرزمینی بر بهبود دو شاخص توسیعهی پاییدار و
بهرهبرداری تأثیری ندارد.

نتیجهگیری
در ایو مقاله سناریوهای مختلیف آب زیرزمینیی جهیت میدیریت
آبخوان دشت شهرکرد مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آبخوان بعید
از اعمام سناریو های احداث سد زیرزمینی ،تغویه مصنوعی و کیاهش
برداشت  5و  10درصدی از چاههای بهرهبرداری میدمسیازی گردیید.
جهت مقایسهی ایو روشها و مشاهدهی میزان تأثیر ایو سیناریوها از
دو شاخص پایداری و شاخص بهرهبرداری اصالح شده ،برای آبخیوان
بازتعریف و محاسبه شد .طب نتایج به دست آمده مشخص مییشیود
که وضعیت اولیهی آبخوان بسیار نامناسیب و مقیدار برداشیت از اییو

آبخوان بیش از توان آبخوان میباشید .همچنییو باتوجیه بیه مقیادیر
شاخصهای به دست آمده ،سناریو کاهش برداشت  10درصید باعیث
بهبود هر دو شاخص شده و بعنوان بهتریو سناریو انتخاب گردید .پس
از ایو سناریو کاهش  5درصدی برداشت در جایگاه دوم و پیس از آن
اجرای طیرح تغوییه جایگیاههیای بعیدی قیرار گرفتیه و سیناریو سید
زیرزمینی تأثیری بر مقدار ایو دو شاخص نداشته اسیت .بیا توجیه بیه
مقادیر محاسیبه شیدهی شیاخصهیا مشیاهده مییشیود کیه اگرچیه
سناریوهای مدیریتی باعث بهبود ایو دو شاخص گردیده ولی همچنان
مقادیر بهدست آمده ت اوت زیادی با مقادیر بهینهی آنهیا دارد .بیرای
نزدی تر کردن مقادیر شاخصهای محاسبه شده به مقدار بهینه آنها
میتوان از چندیو سناریو مدیریتی به صورت همزمیان اسیت اده کیرد.
همچنیو میتوان از دو شاخص پایداری و بهرهبرداری اصیالح شیده،
که در ایو مقاله برای آبخوان بیازتعریف شیده اسیت ،جهیت بررسیی
عملکرد آبخوانهیای دیگیر در برابیر برداشیت و بررسیی روشهیای
مدیریتی مختلف است اده نمود .الزم به ذکر است که در ایو مقاله بیه
بررسی جنبهی فنی و کمی آبخوان و سناریوهای پرداخته شده اسیت،
در حالیکه میتوان جهت توسیعه پاییدار آبخیوان عیالوه بیر اییو دو
شاخص ،شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی نیز لحیاظ
گردد.
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Introduction: Most part of Iran is located in an arid and semi-arid region, thus in most parts of a region;
groundwater is the only water resource also Population growth, limitation of surface water resources and
excessive water withdrawal from the aquifers, caused a sharp drop in groundwater level in many plains of Iran
such as Shahrekord plain, So it is necessary to have suitable management plans to improve the aquifer and
evaluate some indicators to see the effects of the methods. In this research, many management plans were
assessed for the case study.
Materials and Methods: A groundwater numerical flow model (GMS 10.2) was established by using the
monthly data including hydraulic heads, depletion volume of the wells, springs and qanats, precipitation values
in Shahrekord aquifer. The model was prepared and calibrated for both status of steady (October 2010) and
unsteady flow (November 2010-October 2012), and verified for the following year (November 2012- October
2013). The final values of hydraulic conductivity and specific discharge were obtained by trial and error and
PEST method. The water level fluctuation was predicted for three years later (until October 2016) by applying
management scenarios of 5% and 10% reduction in water withdrawal, underground dam and artificial recharge.
After that, two indicators of Sustainability Index and modified Water Exploitation Index (WEI+) were calculated
to determine the effect of the scenarios. The Sustainability Index indicates the consumption ratio of natural
resources to water demand. The optimal value of this Index is 1 and it may also have negative values. Low
values of this index mean high usage of natural resources. The Water Exploitation Index shows to which extent
the total water demand puts pressure on water resources. This index has positive values and its optimal value is
close to zero. These two indicators were used for surface water resources in the past studies so in this article they
were redefined for underground water resources.
Results and Discussion: The result of groundwater modeling shows that the hydraulic conductivity from 1
to 25 m/day and specific yield from 0.01 to 0.08 are varied also the result of prediction shows that the
underground water level would be decreased about 1.34 meter per year in the next 3 years when it hadn’t any
management plans in this area but after 5% and 10% reduction water withdrawal scenarios Decreasing of water
level were, respectively, 1.33 and 0.71 meter for each year also, considering that there were more wells in the
center of the aquifer, water level in this area increased more than other areas, after 5% and 10% Reduction
scenarios. According to the results of the artificial recharge and underground dam storage prediction,
groundwater head increased in upstream of underground dam and the area near the artificial recharge.
Considering the results it was found that the current condition of the aquifer is inappropriate and the amount of
withdrawal from the aquifer is more than its capacity. The amount of Water Exploitation Index for business as
usual scenario equal to 1.068 and for underground dam, artificial recharge, 5% and 10% reduction water
withdrawal, were, respectively, equal to 1.068, 1.061, 1.045 and 0.969. Also the amount of Sustainability Index
for business as usual scenario equal to 0.071 and for the other scenario were 0.068, 0.071 and 0.114 . ,
respectively.
Conclusion: Considering the values of the indicators, 10% reduction water withdrawal scenario improved
both indicators and selected as the best scenario. After that, 5% reduction water withdrawal was in the second
place, then the artificial recharge scenario and underground dam scenarios, respectively, were in the third and
fourth place. The scenario of underground dam had any positive effect on these two indicate. Regarding the
calculated values of the indicators, it can be seen that although management scenarios have improved these two
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indicators, the amounts obtained are also significantly different from their optimal values. Several management
scenarios can be used simultaneously to bring the calculated index values closer to their optimal values. Used
two indicators of sustainability and modified water exploitation can be used exploitation for other management
scenarios and assess the performance of them for the other aquifers.
Keywords: Artificial recharge, Groundwater, Modeling, Sustainability Index, Underground dam
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برآورد غلظت زمینهای عناصر کمیاب سمی و اثر عملیات زراعی بر توزيع انباشت و بار آلودگی
در خاک دشت بروجن -فرادمبه
حبیب اهلل بییی ررگیانی* -1سمیرا احمدزاده -2سمیرا
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چکیده
غلظت کل سرب ،کبالت ،نیکل ،کادمیم ،کروم و جیوه در خاک سطحی ررریط یطا ر ،یطت کزطاورسو مرسطوم و یطت کطاریرد ی طاب ط رو
رندرسهگیرو؛ و غلظت و حد سمینهرو ،وس ع رنبا ت عناصر ،و یار آلودگ عیین د .غلظت سمینهرو نیکل ،کادمیم ،کرومیم ،جیوه ،کبالت ،سرب یه ر یب
 ،0/80 ،0/09 ،1/56 ،0/16 ،1/13و  1/52و حد آنها یه ر یب  ،0/9 ،0/16 ،1/6 ،0/28 ،1/3و  1/7میل گرم یر گطرم عیطین طد .کزطاورسو مرسطوم
رنبا ت کادمیم و سرب در خاک رر یه ر یب یه  1/7و  1/9رفزر ش درده ( ،)p>0/5ما ل یه رفزر ش کبالت ،نیکل و جیوهو رس ورحد یه  1/2خاک در طهه
ول رنبا ت کروم رر رس ورحد یه  0/8کاهش درده رست ( .)p<0/5کاریرد ی اب رنبا ت نیکل (رس  1/2یه  ،)1/6کروم (رس  0/8یه  )1/2و یه و ژه سطرب (رس
 1/9یه  )3/7و کبالت (رس  1/2یه  )1/9رر رفزر ش ول رنبا ت کادمیم رر رس  1/7یه  )1/3کاهش درده رست .نرخهاو رنبا ت یت کاریرد ی اب یطزر طر
رست .یار آلودگ  8درصد د ت کم (یین  0/85ا 1؛ در یخش غری ) و  92درصد م احت مانده در ریهدرو میدودهو آلودگ مهوسط (یار آلودگ  1 :طا
 )2قررر م گیرد .آلوده ر ن یخش د ت یالغ یر 15درصد (یار آلودگ  1/5 :ا  )2در یخش رق د ت قررر گرفهه رست .ر طن نهطا ح حطاک رس رمطر م طر
کزاورسو و یه و ژه کاریرد ی اب یر خاکهاو ر ن د ت رست .یا رورل موجود کاریرد کودهاو یمیا  ،آفتکشها و ی اب ،و رفطزر ش جمیطت د طت،
رنبا ت عناصر و یار آلودگ در آ نده نامحلوب ر خورهد د.
واژههای کلیدی :کزاورسو مرسوم ،کزاورسو یا ی اب ،کود یمیا  ،آفتکش ،نقزه ،ی نهیندو

مقدمه

1

آلودگ خاک رفزر ش غلظت مورد آل و معدن نامحلوب رس جملطه
غلظت عناصر کمیاب فررو غلظت سمینهرو طبیع رسطت کطه ممکطن
رست یه صورت س وو و غیطر م طهقیم (رس طر طر فطرو نزطت جطوو
گاسهاو نا رس حمل و نقل کارخانهها و مناسل) ا عمدو و م طهقیم
یه دنبال فعالیتهاو رن ان (رس قبیل معدنکارو ،صنعت و کزطاورسو)
صورت گیرد ( .)28رفزر ش غلظت عناصر کمیطاب در خطاک یطه نطد
مزکل م م و جدو منجر م ود ( )1( :)17جذب گیطاه و آلطودگ
یافتهاو خوررک گیاهان؛ ( )6آلودگ جانوررن و درمها و فرآوردههاو
درم (مانند گو ت و مورد لبن ) یه دنبال مصرف گیاهان علوفطهرو؛ و
( )5آیزو عناصر کمیاب یه آبهطاو س رسمینط و آلطودگ آبهطاو
 2 ،1و  -3یه ر یب رسهاد ار و درنزجو ان سایر کار ناس رر د ،گروه علوم خاک،
درنزگاه رکرد
(Email: beigi.habib@gmail.com
(* -نو نده م ئول:
DOI: 10.22067/jsw.v0i0.29534

آ امیدن  .ید ن صورت ،عناصر کمیاب غیرالسم و سم وررد رخهو
غذر رن ان ده و موجب مزکالت جدو ی در ه و ییمطاروهطاو
فلحکنندهو ج م و رورن و سرطان و مر م وند (.)17
در رر ط طبیع  ،معموال ک رریحطهو  1:1یطین غلظطت عنصطر
کمیاب در خاک و غلظطت آن عنصطر در مطورد (سطنا) مطادرو و طا
یوسههو سمین وجطود دررد (21؛ و  :17جطدول  2-3صطحیهو  .)41رس
آنجا که نوع سنا و رکیب آن و زکیالت سمین ناس رس طک
ناحیه یه ناحیهو د گر فرق م کند یس خاکهاو نورح مخهلف یا د
حاوو غلظتهاو مهحاو رس عناصر کمیاب یا ند ( .)29عالوه یر ر ن،
نوع رقلیم مناطر نیز یا أمر یر خاکساسو ،آیزو و یو ش گیاه
یر حاوتها م رفزر د .ینایرر ن غلظطت سمینطهرو یا طه یطه حکیطک
زکیالت سمین ناس و رقلیم در هر ناحیه عیین ود .غلظت سمینطه
رو یه غلظه رس عنصر گحهه م ود که رس سنا مادر یه خاک رسیده
و ط مررحل خاکساسو عد ل ده رست .عمومطا غلظطت سمینطهرو
طبیع عناصر کمیاب خاک ی یار یا ین رسطت ( )21رگر طه فرونزطت
گاسهاو صنعه در دو قرن رخیر رحهماال غلظت سمینهرو طبیع رر یطه
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غلظت سمینهرو رن ان رفزر ش درده رست ( .)32یا ر طن حطال ،غلظطت
سمینهرو رن ان ( ا غلظت یا ه) یررو زخیص دت آلودگ خاکها
عمل و ورقع یینانه رست (.)9
غلظت سمینهرو معموال یا ک اخص مرکزو و ا یه صورت حد
یاال ییان م ود .یررو عیین ر ن دو رس آمارههاو مخهلح رسهحاده
م ود :یررو اخص مرکزو رس مقطدرر میانطه ،میطانگین ح طای طا
میانگین هندس رسهحاده م ود ( 7و  .)9رنهخاب نوع اخص مرکزو
معموال ی هگ یه وس ع دردهها دررد ( .)31میانگین یررو مقا هو رمر
عورمل خارج یر خاک و مقا هو خاک آلوده یطا خطاک یطاک محیطد
رست .رما گاه یطررو کارهطاو س طتمییحط حطد یطاال غلظطت
سمینهرو محید ر و م م ر رست ( .)7هر گونه فررروو رس ر طن حطد یطه
مح وم آلوده یودن ک میل رست .یررو عیین حد یاال آمارههطاو:
حد یاالو رطمینان 95درصدو میانگین ح ای و ا میانگین هندسط ،
و صدکهاو  90و ا  95درصدو دردهها ( ،)9و "مجمطوع سطه یرریطر
رنیررف معیار دردهها یا میانگین" ییزن اد ده رست (.)7
آلودگ غیرنقحهرو خاک کزاورسو یه عناصر کمیطاب عطالوه یطر
فرونزت جوو ،رس طر ر عملیات کزاورسو نیز صورت م گیطرد (.)28
عملیات کزاورسو امل آییارو ،کاریرد کطود طیمیا  ،کطود درمط ،
آفتکش ،و گاه کاریرد ی اب رست ( .)28ید رسطت کطه یطررو
ررس ای رمر ر ن عورمل خارج یر غلظت عناصر کمیاب خطاک ،یطرآورد
غلظت سمینهرو یه منظور ر جاد رسهاندرردهاو س تمییح و نظطیم
کططاریرد مططورد یططه خططاک السم رسططت .کودهططاو ططیمیا و درم ط و
آفتکشها عمومطا حطاوو مقطاد رو رس عناصطر کمیطاب ( )17یطوده و
غلظت عناصر کمیاب در خاک رر رفزر ش م دهند .گر ه فعالیتهطاو
کزاورسو ممکن رست یا رفطزر ش آیزطو ( )15و یردر طت گیطاه
غلظت عناصر کمیاب در خطاک رر کطاهش دهنطد ( .)5کط د گطر رس
عملیات سررع که رحهماال منجر یه رفزر ش غلظت عناصطر کمیطاب در
خاک م ود ،آییارو یا آبهطاو نامهعطارف رسطت ( .)23ی طابهطاو
رو حاوو مقاد رو رس عناصر کمیاب ه هند که معموال در آبهاو
اسه سحی و س رسمین وجود ندررد .کطاریرد ی طاب یطه منظطور رفطع
کمبود آب صورت م گیرد .مهأسطحانه ،کمبطود آب در ر طررن مزطکل
جدو رست و رس ر ن رو ،عموما آییارو یا ی اب وجیه م ود و گاه
صحیهخانهها یا عقد قررردرد ی طاب رر یطه کزطاورسرن مط فرو طند .در
د ت یروجن 24 ،کزاورس یا عقد قررردرد ی طاب ط رو یطروجن رر در
فصل سررع یه ررری خود هدر ت و یه مصرف آییارو م رسانند.
یژوهزگررن در محالعات مخهلح یه یرآورد غلظت سمینطهرو و یطا
رمر عورمل خارج مانند فرونزت نیوررو و فعالیطتهطاو کزطاورسو و
صنعه یر غلظت عناصر کمیاب یردرخههرند ( 20 ،11 ،9و  .)32طن و
همکاررن ( )8یا یردر ت  12400نمونه رس ال ههاو سطحی  ،میطان و
عمق حدود  1400نقحه رس سررسر کزور طین ،غلظطت سمینطهرو 13

عنصر کمیاب رر یررو ر ن کزور عیین کردند .در ر طررن هطم نطد ن
یژوهش در سمینهو رمر عورمطل خطارج رس جملطه کزطاورسو یطا کطود
یمیا یر ررری سررع ( )6صورت گرفهه رست .رما یه نظر م رسطد
که عیین غلظت سمینهرو و ی نهیندو رنبا ت عناصر فلزو در خاک و
یار آلودگ در ر ررن میدود یه کار رخیر عظیمسرده و خادم ( )4یا طد.
ر ن دو یژوهزگر یا یردر طت  256نمونطهو خطاک ر ررریط مر عط ،
سررع و نیز یردر ت نمونهها رس سناهاو مادرو خاک در منحقطه
و ماسندررن یه یرآورد غلظطت سمینطهرو مطس ،روو ،نیکطل ،سطرب و
کادمیم؛ ی نهیندو رنبا ت و یار آلودگ کل نا رس آنهطا یردرخهنطد.
آنهططا غلظططت سمینططهرو طبیعط  34/2 ،45/7و  0/23میلط گططرم یططر
کیلوگرم رر یه ر یب یررو نیکل ،سرب و کادمیم در منحقطه ییزطن اد
کردند .یار آلودگ کل در ر ن منحقه رس صحر ا  3/5مهغیر ،عمد ا س طر
 1و فقط در ناحیهو ی یار کو ک یین  2/5ا  3/5یود.
یه منظور مطد ر ت ررریط سررعط و کطاهش خحطررت ی در طه
میصوالت ولیدو ( ،)5ررس ای رمر عملیات سررعط مرسطوم و کطاریرد
ی اب یر عناصر کمیاب خاک محیطد یلکطه السم رسطت .هطدف رس ر طن
یژوهش [1] :یرآورد غلظت میطانگین و حطد یطاالو غلظطت سمینطهرو
کادمیم ،کروم ،نیکل ،سرب ،کبالت و جیوه در خطاک سطحی د طت
یروجن فرردنبه؛ ] [2یرآورد رمر عملیطات سررعط مرسطوم و یطرآورد رمطر
سررعت یا آب نامهعارف یر غلظت سمینهرو و یطر وس طع رنبا طت و یطار
آلودگ در خاک ر ن د ت رست.

مواد و روشها
د ت یروجن یا  2340هکهار ررری قایل آییارو در ناحیه طرق
رسهان ارمیال و یخهیارو یین طولهاو ' 51˚ 3ا ' 51˚ 25رق
و عرضهاو ' 31˚ 50ا ' 32˚ 58مال ورقطع رسطت .یطار سطاالنه
حدود  255میل مهر و درجه حطرررت سطاالنه  10/7 oCرسطت .یخطش
مرکططزو یططروجن درررو  70000نحططر جمعیططت رسططت .رس میصططوالت
کزاورسو عمدهو ر ن د ت گندم ،جو و سیبسمین رسطت .رگطر طه
سررعت رس سمانهاو نامعلوم دور گذ طهه در ر طن د طت طروع طده،
کاریرد کود یمیا و آب اه فقط در یطنح دهطهو رخیطر رور افهطه
رست .ی اب رو صحیهخانهو یروجن در فصل سررع یطه مصطرف
آییارو مزررع یخش رق د ت مط رسطد .کطاریرد ی طاب در مطزررع
مجاور صطحیهخانطه رس  15سطال یطیش طروع طده رسطت .در موقطع
نمونهیردررو (یائیز  )1390مزررع مذکور درررو سایقهو کطاریرد ی طاب
یین 7ا  14سال یودند .در فصل غیرسررع ی اب صرف غذ طهو آب
س رسمین در خار د ت م ود ( .)1کل  1موقعیت د طت یطروجن
رر یه همرره نقاط نمونهیردررو نزان م دهد.

برآورد غلظت زمینهاي عناصر كمیاب سمی و اثر عملیات زراعی بر توزیع انباشت...

زمينشناسي دشت بروجن -فرادنبه

در ر ن د ت ساسندهاو سمین ناس قر با ک ان رسطت ( طکل
 )1و رنهحار آال ندگ عناصر کمیاب نا ط رس سطنا مطادرو در ر طن
د ت وجود ندررد ( .)33دو ورحد رصل سمین ناس در د ت یروجن-
فرردنبه وجو دررد :ورحد کور رنرو  2Qtکه یخطش عمطدهرو رس منحقطه
مورد محالعه رر زکیل مط دهطد و یطر مبنطاو نقزطه یطروجن طامل
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آیرفت هاو کناره د ت و ررسهاو جورن و مخروط رفکنهها و عمد ا
در مناطر مر حع ر د ت یروجن -فرردنبه و یاالو خط ررس  2200مهر
قررر دررند ( .)24ورحطد  3Qtکطه طامل ی نطههطاو رسط  -سطیله و
آیرفتهاو د ت یوده و یا خاک کزاورسو یو طیده طده رسطت .ر طن
ورحد مناطر مرکزو و ی ت ر د ت رر زکیل مط دهطد و عمومطا در
رر حاع کمهر رس  2200مهر مزاهده م ود.

شکل  -1موقعیت دشت بروجن-فرادنبه .نقاط نمونهبرداری از کشاورزی مرسوم با آب چاه (بخش غربی دشت) با مثلثهای توخالی ،نقاط
نمونهبرداری از کشاورزی با پساب (بخش شرقی دشت) با مثلثهای توپر نشان داده شده و دایرههای توخالی در دو بخش دشت نقاط
مرتعی و بایر هستند .الگوی نمونهبرداری مرکب از خاک در سمت چپ نشان داده شده است
)Figure 1- Position of Boroujen-Faradonbeh plain. Sampling points of irrigation with well water (west part of the plain
has been shown with hollow triangles, sampling points of irrigation with wastewater (east part of the plain) has been
shown with filled triangles. Hollow circles in both parts of the plain represent grassland and rangeland points

نمونهبرداری و اندازهگيری

عدرد  200نمونهو خاک یطهصطورت صطادف رس عمطر  0طا 25
سانه مهرو یردر ت و موقعیت نقاط یا ج ی رس مبت د ( کل .)1
هر نمونه خاک رس ک نقحه مرکزو و  3نقحه در عاع  2ا  3مهطرو
آن یردر ت ( کل  )1و یس رس رخطهالط یطه آسما زطگاه منهقطل طد.
یی ت نمونه رس ن ا ررری یا ر موجود درخل د ت 90 ،نمونه رس ررری
یت سررعت رق د ت (یروجن -آییطارو یطا ی طاب) و  90نمونطه رس
ررری یت سررعت غرب د ت (فرردنبه -آییارو یا آب اه) یودند .در
ررری یا ر د ت ،ییزهر یه خاطر سوررنزدن مقل آب آییارو  ،رمرو رس
کزططاورسو در گذ ططهه دور ططا نزد ططک مزططاهده نم ط ططود .یططس رس
خزکاندن ،کوییدن و غریال نمونههاو خاک یا رلطک دو میلط مهطرو،
غلظت کل عناصر کمیاب نیکطل ( ،)Niکطادمیم ( ،)Cdکطرومیم (،)Cr
جیوه ( ،)Hgکبالت ( )Coو سرب ( )Pbدر هر نمونهو یس رس ه م در
رسید نیهر ک  4موالر و عصارهگیرو ،یا رسهحاده رس دسهگاه جذب ر م
 GBC 932 Plusرندرسهگیرو د .غلظطت کطل عناصطر کمیطاب (یطا

رسططهحاده رس  ،(GBC 932 Plusی ط رچ ،قایلیططت هططدر ت رلکهر ک ط ،
رک یژنخوره س ه و طیمیا نطد ن نمونطه آب طاسهو طاه و
ی طاب یططه رو رنجمططن ی در ططت عمطوم رمر کططا عیططین ططد (.)2
و ژگ هاو فیز ک  -یمیا خاک طامل کرینطات کل طیم معطادل،
کرین آل خاک ،یافطت خطاک ،جطرم و طژهو ظطاهرو ،جطرم و طژهو
حقیق  ،ی رچ (در عصطارهو ر طباع) و قایلیطت هطدر ت رلکهر کط (در
عصارهو ر باع) یه رو هاو مرسوم ( 19و  )25عیین د.
محاسبات شاخص انباشت و شاخص بار آلودگي

رس آنجا که وس ع غلظت کل یع عناصر نرمال نبود میانگین
هندس هر مهغیطر یطه همطرره خالصطهو آمطارو رس نطرمرفطزرر آمطارو
رسهخرر د .میانگین هندس غلظت کل هر عنصردر  20نمونه خاک
مر ع میانگین غلظت سمینهرو آن عنصر فرض د .اخص رنبا طت
هر عنصر ( )AFرس رریحهو س ر میاسبه د (:)30
()1
AF = Csoil / Creference
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نشریه آب و خاك ،جلد  ،32شماره ، 2خرداد  -تیر 1397

که در آن Csoil ،و  Creferenceیطه ر یطب نزطاندهنطدهو میطانگین
هندس غلظت کل طک عنصطر کمیطاب ( )mg kg-1در خطاک یطت
کزاورسو و ا یت آییارو یا ی اب یه میانگین هندس غلظطت کطل
همان عنصر در خاک مرجع ( ا غلظت سمینطهرو) رسطت .طاخص یطار
آلودگ کل املین ن ( )PLIمیانگین هندس طاخصهطاو رنبا طت
مام عنصر کمیاب سم یه کار رفهه در میاسطبه رسطت و رس رریحطهو
س ر یه دست آمد (:)30
()2
دامنهی شاخص انباشت عنصر (َ)AF
Range of accumulation factor
1>AF
کمهر رس 1

Accumulation
Low
کم

Between 1 &3

Medium

یین  1ا 3
ییزهر رس  3و کمهر رس
6

3<AF<6

کططه در آن AF ،ططاخص رنبا ططت مریططوط یططه  6عنصططر کمیططاب
طده رسطت .رسطهحاده رس  PLIطک رو رسطهاندررد یطررو
س رنو
خمین آلودگ فلزو و ررس ای کیحیت مییط س ت ،و روع عملیات
رصالح در مکان آلوده رست ( .)3هکن طن ( )14طبقطهینطدو س طر رر
یررو رنبا ت آلودگ هر عنصر ییزن اد کرده رست (جدول س ر ،سمت
ررست) .رس آنجا که یار آلودگ املین طن خطود میطانگین هندسط
اخص رنبا ت ند ن عنصر رست م ورن ر ن طبقهیندو رر یررو یار
آلودگ نیز یه کار یرد (جدول س ر ،سمت پ).

شدت انباشت عنصر

مهوسط
س اد

High

تهيهی نقشهها و محاسبات آماری

یررو مقا هو رمر عملیات کزاورسو و کاریرد ی اب یطر آلطودگ
فلزو خاک رس جز هو ورر طانس رسطهحاده طد .میاسطبات آمطارو در
مییط رسها ی طهیکا  12رنجطام طد ( .)27عملیطات یطهو نقزطهو
اخص رنبا ت هر عنصر و نقزهو یار آلودگ یه رو کر جینا و
میاسبهو همب هگ نقزهها در مییط آرکج آورس  9/3رنجام د
(.)12

نتایج و بحث
غلظت عناصر در آب اهها و ی طاب مطورد رسطهحاده در د طت در

دامنهی شاخص بار آلودگی ()PLI
Pollution load index
1>PLI
کمهر رس 1

یین  1ا 3
ییزهر رس  3و کمهر رس 6

between 1 &3
3<PLI<6

بار آلودگی کل
Pollution load
Low
کم

مهوسط
س اد

Medium
High

جدول  1د ده م ود .غلظت همه عناصر در آب طاه و ی طاب ،س طر
حدود مجاس ر ررن و فائو یود .غلظت عناصر نیکطل و سطرب در ی طاب
ییزططهر رس غلظططت آنهططا در آب ططاه یططود ( .)p>0/5غلظططت کططادمیم،
کرومیم و کبالت در آب اه و ی اب ک ان و هر دو فاقد جیوه یودند.
قایلیت هدر ت رلکهر ک ی اب ( )0/174 dS m-رنطدک ییزطهر رس آب
اه ( )0/168 dS m-ول پها آن ( )pH=7/40رندک کمهر رس آب
اه ( )pH=7/46یطود ( .)p>0/5ی طاب یطر خطالف آب طاسه حطاوو
مقدررو کرین آل ( BOD=22 mg L-1و  32 mg L-1ا )COD=95
یود که س ر حد مجاس ر ررن (یه ر یب  100و  200میل گطرم یطر لیهطر)
رست.

جدول  -1غلظت کل ( )mg L-1عناصر کمیاب آب چاه و پساب مورد استفاده در آبیاری دشت بروجن-فرادمبه و غلظت مجاز هر عنصر
Table 1- Total concentration (mg L-1) of trace elements in well water and wastewater used for irrigation of BoroujenFaradonbeh plain and allowable concentration for each element.
غلظت مجاز () mg L-1

عنصر

آب چاه

پساب

Trace Element

Well freshwater

Wastewater

نیکل
کادمیوم
کرومیوم
جیوه
کبالت
سرب

استاندارد ایران ()6

استاندارد فائو ()13

Ni

a

0.3

b

0.5

Iranian limit
2

FAO limit
0.2

Cd

a

0.1

a

0.1

.1

0.1

Cr

a

0.2

b

0.3

2

0.1

Hg

a

Negligible

a

Negligible

-

0.2

Co

a

0.1

b

0.2

0.5

0.5

Pb

a

0.3

b

0.6

1

5

حروف رنگلی مهحاوت نزاندهندهو حاوت معن درر میانگین غلظت عنصر در آب اه و ی اب رست ( )p > 0/5
)a and b letters indicate a significant difference in the mean concentration between well freshwater and wastewater (p<0.5

برآورد غلظت زمینهاي عناصر كمیاب سمی و اثر عملیات زراعی بر توزیع انباشت...

خالصهو آمارو مهغیرهاو رساس خاک (پها  ،قایلیت هدر ت
رلکهر ک  ،ماده و آل  ،کرینات کل یم ،رجزرو یافت) در جدول  2د ده
م ود .یهطورکل یر ب غییررت مام و ژگط هطاو رساسط خطاک
یهو ژه آنها که عمد ا یه سنا مادر مر بط ه هند ( طن ،کرینطات
کل یم معادل) کم یوده و حدرکثر یه  16م رسد .غییررت کطرین آلط
ن بت یه یقیهو مهغیرها س اد ر رست که رحهماال یطهدلیطل رفطزر ش آن
نا رس کاریرد ی اب در یخطش طرق د طت رسطت .یطا ر طن حطال
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میانگین کرین آل ( )%1/1حاک رس فقطر مطادهو آلط در ر طن د طت
رست .کرینات کل یم خاک رس  15ا  25مهغیر رست که نزان م دهطد
یخز رس خاکهاو د ت آهک یه مار م آ نطد ( .)26یطا وجطه یطه
وجود ر ن ررکم کرینات کل یم در خاک د ت طبیعط رسطت کطه پ
ها خاک ن ا در درمنهو یار ک یاسو  7/5ا  7/9غییطر کنطد (.)26
یافت خاک عمد ا درکالسهطاو رسط -سطیله  ،و رسط گطروه قطررر
م گیرد و سنگین یه مار م آ ند.

جدول  -۲خالصه آماری متغیرهای پایهی مورد بررسی خاک در دشت بروجن -فرادمبه ()n= ۲۰۰
)Table 2- Statistical summary of soil basic variables in Boroujen-Fradombeh plain (n=200
متغیر

واحد

میانگین

میانه

 ۵%اول

 ۵%آخر

انحراف

Variable

Unit

Mean

Median

1st 5
Percentile

معیار

رس
ن
سیلت
کرینات کل یم معادل
ی رچ
قایلیت هدر ت رلکهر ک
کرین آل

ضریب
تغییرات،

Last 5
Percentile

std

%

Clay

%

40.1

40.5

37

43

2.2

5

Sand

%

13.8

13.5

10

17

2.2

16

cv

Silt

%

46.1

46.0

44

48

1.5

3

Equivalent CaCO3

%

19.7

19.5

15.5

24

2.8

14

pH

-

7.7

7.7

7.5

7.9

0.1

2

EC

dS m-1

1.1

1.0

0.7

1.8

1.5

3

Organic carbon

g kg-1

10.9

9.9

5

18

0.4

35

خالصهو آمارو غلظطت کطل و یطرآورد غلظطت و حطد سمینطهرو
عناصر کمیاب در ررری یا ر د ت در جدول  3د ده م ود .میانگین
ح ای و هندس غلظتها همانند یژوهش سو و نا ( )28ک ان ا
نزد ک یود .رس ر ن رو ( )7حد یاالو رطمینان میانگین ح ای میاسبه

د (جدول  .)3یه منظطور مقا طه ،در جطدول  4میطانگین و درمنطهو
غلظت عناصر کمیاب مورد یررس در خاک یع کزورها ،در دنیا ،و
درمنههطاو حطدرکثر غلظطت مجطاس ( )MACو حطد رقطدرم ( )TAVدر
خاکهاو کزاورسو نقل ده رست.

جدول  -۳خالصهی آماری غلظت کل عناصر کمیاب (میلیگرم بر کیلوگرم) در اراضی بایر دشت بروجن -فرادمبه ()n= ۲۰
)Table 3- Statistical summary of trace elements (mg/kg) in pristine lands of Boroujen-Fradombeh plain (n=200

نیکل

کادمیم

کروم

جیوه

کبالت

سرب

Ni

Cd

Cr

Hg

Co

Pb

آمارههاو یررکنش غلظت کل
Total concentration variation

کمینه
ییزینه
یر ب غییررت
آمارههاو میانگین غلظت سمینهرو رن ان

Minimum

0.6

0.04

1.3

0.01

0.5

1.1

Maximum

1.6

0.59

1.8

0.26

1.1

2.2

cv

35

72

9

62

21

20

Anthrogenic background mean concentration
میانگین ح ای
Arithmetic mean

1.1

0.21

1.6

0.12

0.8

1.5

Geometriv mean

1.1

0.16

1.6

0.09

0.8

1.5

میانگین هندس
آمارههاو حد یاالو غلظت سمینهرو رن ان

Anthrogenic background concentration upper limit
95% Upper limit of
حد  %95یاال میانگین ح ای
arithmetic mean
میانگین × 3 +رنیررفمعیار
Mean +3 times SD

1.3

0.28

1.6

0.16

0.9

1.7

2.3

0.68

1.9

0.35

1.4

2.4
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غلظت سمینهرو سرب و نیکل در ر ن د ت ی یار کمهطر رس مقطدرر
عیین ده یررو منحقهو ماسندررن ( )4یطوده ولط غلظطت سمینطهرو
کادمیم قر با یرریر رست .ید رست ر ن حاوتها عمد ا مریطوط یطه
حاوت درجطنس سطناهطاو مطادرو خطاک رسطت ( 4و  .)34غلظطت
سمینهرو کادمیم در ر ن د ت دو یرریر غلظت سمینهرو در طین رسطت

ول نصف میانگین ج ان ( )0/41 mg kg-1رست (جدول  .)4غلظطت
سمینهرو جیوه رندک رس میانگین ج ان ییزهر رست ول در حد یطا ین
ج ان جاو م گیرد (جدول  .)4غلظت سمینهرو عناصر کمیاب د گطر
یه مرر ب رس میانگین ج ان آنها و رس میطانگین آنهطا در کزطورهاو
د گر کمهر رست (جدول .)4

جدول  -4میانگین و دامنهی غلظت عناصر کمیاب مورد بررسی در خاک بعضی کشورها ،در دنیا ،و دامنههای حداکثر غلظت مجاز ( )MACو حد
اقدام ( )TAVدر خاکهای کشاورزی .تمام غلظتها به  mg kg-1است
Table 4- Mean and range of trace elements in soils in iran, China and USA, and the ranges of maximum allowable
concentration (MAC) and Trigger Action Value (TAV) in agricultural soils. All concentrations in mg kg-1
ایران (مازندران)
IranMazandaran

منبع ( ) 4

چین

آمریکا

دنیا

China

USA

World

منبع ()8

منبع ()8

منبع ( :17جدول )۳-۲

عنصر

میانگین هندسی

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

دامنه

Element

GM

حسابی

هندسی

حسابی

هندسی

حسابی

R

AM

GM

AM

GM

AM
29

44-22

60-20

75-150

0.41

0.3-0.7

5-1

20-2

37

60

5.5-100

200-50

450-50

0.07

0.58-1.8

0.5-5

1.5-10

1100-2

50-20

100-30

34-12

300-20

300-50

نیکل

Ni

45.7

27

23

کادمیم

Cd

0.23

0.09

0.07

کروم

Cr

-

61

54

54

جیوه

Hg

-

0.07

0.04

0.09

0.06

کبالت

Co

-

13

11

1.9

6.7

11.3

سرب

Pb

34.2

27

24

19

16

27

19

*MAC

*TAV

13

*MAC: Maximum Allowable Concentration; TAV: Trigger Action Value; GM: Geometric Mean; AM: Arithmetic Mean; R: Range. Values of
MAC and TAV from reference (17): Table 2-9, page 24
مقاد ر  MACو  TAVیه نقل رسمنبع  :17جدول  ،2-9صحیهو 24

غییررت غلظت ش عنصر یت کزاورسو مرسوم (یا آب اه) و
کزاورسو یا ی اب در جدول  5یا مقاد ر نظیر سمینهرو مقا طه طده
رست .کزاورسو مرسوم (آب اه+کود و آفتکطش) غلظطت سمینطهرو
نیکل ،کادمیم ،و یه و ژه سرب رر رفزر ش و غلظت سمینهرو کرومیم رر
کاهش درده رست ول غییرو در غلظت سمینهرو جیوه و کبالت ر جاد
نکرده رست .کزاورسو یا ی اب ( +کود و آفطتکطش) (در مقا طه یطا
ررری کزاورسو مرسوم) غلظت نیکل ،کطرومیم ،کبالطت و یطه و طژه
سرب رر رفزر ش و غلظطت کطادمیم رر کطاهش درده رسطت ولط غییطر
معن دررو در غلظت جیوه ر جاد نکرده رست (ر ن مقا طه یطا طرر ط
قبل ر ن ررری عن موقع که یت کزاورسو یا آب طاه یطودهرنطد
صورت گرفهه رست) .ییزهر ر ن غییررت یا کاریرد ی اب یطه جطاو آب
اه در ر ن ررری وجیطهیطذ ر رسطت .جطدول  1رر یبینیطد کطه نزطان
م دهد ی اب حاوو غلظتهاو ییزهرو رس ر ن عناصر رست.
اخص رنبا ت آلودگ فلزرت سنگین در خطاکهطاو د طت یطه
همرره درصدهاو وقوع هر کالس رنبا ت در جدول  6نزان درده ده
رست .درصدهاو وقوع هطر کطالس رنبا طت رس روو مزطاهدرت و یطر

رساس ق یمیندو هنک ن ( )14میاسبه دهرنطد .میطانگین طاخص
رنبا ت عناصر یه غیر رس کروم (که کمهر رس ورحد یود) یزر ر رس  1یود
و یین کمهر ن (جیوه )1/22 :ا ییزهر ن (سرب )2/65 :غییر م کطرد.
ییزینهو اخص رنبا ت مام عناصر رس نزد ک  2ا ییش رس  6غییطر
در ت .خالصطه آمطارو میطانگین طاخص رنبا طت در ر طن یطژوهش
باهتها رر یا کار عظیمسرده و خطادم ( )4نزطان مط دهطد .مطثال
میانگین ،ییزطینه و یطر ب غییطررت رنبا طت سطرب در دو یطژوهش
ییزهر ن یین عناصر یوده رگر ه مقاد ر میطانگین ،ییزطینه و یطر ب
غییررت در کار حایر یزر ر ه طهند .در هطر دو یطژوهش ،طاخص
رنبا ت کمهر رس ورحطد د طده مط طود .در یطژوهش حایطر ،یطه ططور
مزخص ،در  65درصد نقاط اخص رنبا ت کروم کمهر رس ورحد رست.
رس طططرف د گططر ،در د ططت یططروجن-فرردمبططه ،در  35درصططد نقططاط
نمونهیردررو اخص رنبا ت سرب د د (یین  3طا  )6و در  7درصطد
موررد اخص رنبا ت کادمیم و کبالت د د رست (جدول  )6که علت
آن رر م ورن یه مصرف ی اب در ر ن ررری ن بت درد.
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جدول  -۵میانگین هندسی غلظت کل ( (mg L-1عناصر کمیاب در اراضی بایر مرتعی ،اراضی زراعی آبیاری شده با آب چاه ،و اراضی زراعی آبیاری
شده با پساب ،و تغییر آن تحت عملیات زراعی و کاربرد پساب در دشت بروجن -فرادمبه n .اندازهی نمونه است
Table 5- Geometric mean of total concentration (mg L-1) of trace elements in rabgelands (reference soils), irrigated soils with
well water and irrigated soils with wastewater, and their change under agricultural operations and sewage application in
Boroujen-Faradonbeh plain. n is samples number
خاکهای مرجع،
خاکهای آبیاری شده با پساب،
خاکهای آبیاری شده با آب چاه
Reference
)Wastewater-irrigated soils (WS
)Freshwater-irrigated soils (FS
)Soils (RS
n=90
n=90
N=20
تغییر میانگین
تغییر میانگین
میانگین
تغییر میانگین
میانگین
میانگین غلظت
عنصر
Element
نسبت به خاک
نسبت به خاک
هندسی
نسبت به خاک
هندسی غلظت
زمینهای
Mean baseline
concentration

نیکل
کادمیم
کروم
جیوه
کبالت
سرب

GM

مرجع
Change of
mean to RS

مرجع
Change of
mean to RS

غلظت
GM

آبیاری شده با آب
چاه
Change of
mean to FS
%
مقدرر

مقدرر

%

مقدرر

%

Ni

a

1.13

b

1.3

+0.2

+18

c

1.63

+0.5

+36

+0.3

+23

Cd

a

0.16

b

0.22

+0.6

+38

a

0.18

+0.02

+13

-0.04

-18

Cr

a

1.56

b

1.2

-0.4

-25

c

1.73

+0.14

Hg

a

0.09

a

0.1

+0.1

+25

a

0.07

-0.02

+9
-22

+0.53

+44

-0.03

-30

Co

a

0.8

a

0.9

+0.1

+13

b

1.48

+0.73

+85

+0.58

+64

Pb

a

1.52

b

2.5

+1.0

+67

c

5.39

+4.13

+270

+2.77

+115

مهحاوت در هر سحر نزاندهندهو حاوت معن درر میانگین غلظت عناصر در سه نوع ررری رست ()p>0/5

حروف رنگلی

)Differring English letters in each row indicate a significant difference in the mean concentration in three of landuse (p<0.5
GM: geometric mean

رمر کزاورسو مرسوم (یا آب طاه) و یطا ی طاب یطر طاخصهطاو
رنبا ت عناصر مورد یررس در کل  2مقا ه طده رسطت (.)α=0/5
کزاورسو مرسوم (آب اه +کود و آفتکش) رنبا ت کادمیم و سطرب
در خاک رر یه ر یب یه  1/7و  1/9رفزر ش درده ( ،)p>0/5ما طل یطه
رفزر ش کبالت ،نیکل و جیطوهو رس ورحطد یطه  1/2خطاک در طهه ولط
رنبا ت کروم رر رس ورحد یه  0/8کطاهش درده رسطت ( .)p<0/5کطاریرد
ی اب رنبا ت نیکل (رس  1/2یه  ،)1/6کروم (رس  0/8یه  )1/2و یه و ژه

سرب (رس  1/9یه  )3/7و کبالت (رس  1/2یه  )1/9رر رفزر ش ول رنبا ت
کادمیم رر رس  1/7یه  )1/3کاهش درده رست (یا وجه یه ر ن که ررری
س ر ی اب فعل قبال یت کزاورسو مرسوم یطودهرنطد رمطر ی طاب یطر
رنبا ت ن بت یه ررری یت کزاورسو مرسوم مقا ه طده رسطت).
در مقا ه یا کزاورسو مرسوم ،رمر کطاریرد ی طاب یطر رنبا طت سطرب
ی یار د د و یر رنبا طت کبالطت و نیکطل ن طبها طد د یطوده رسطت.
کزاورسو یا ی اب رمرو یر رنبا ت جیوه ندر هه رست.

جدول  -6خالصهی آماری مشاهدات شاخص انباشت ( )AFو درصدهای وقوع کالسهای انباشت عناصر کمیاب در دشت بروجن -فرادمبه
Table 6- Statistical Summary of observed Accumulation Factor (AF) for trace elements and their percentages of occurrence
in Boroujen-Faradombeh plain

ضریب تغییرات،

انباشت کم

انباشت متوسط

انباشت شدید

Low AF
AF <1

Medium AF
3 > AF ≥1
%
85.5

High AF
6 > AF ≥ 3

__

60.5

7.0

عنصر

میانگین

کمینه

بیشینه

Element

Mean

Minimum

Maximum

%

Ni

1.42

0.53

2.73

30

14.5

Cd

1.48

0.19

3.68

57

32.5

نیکل
کادمیم
کروم
جیوه
کبالت
سرب

CV

Cr

0.68

0.59

1.89

31

65.0

35.0

__

Hg

1.22

0.11

3.09

64

44.0

54.5

0.5

Co

1.51

0.21

3.44

43

13.5

80.0

6.5

Pb

2.65

0.48

6.63

55

17.5

47.5

35.0

رندرسهو نمونه200 :

; AF: accumulation factor

Number of samples: 200
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یت کزاورسو مرسوم در ر ن د ت ،مام عناصر یه غیر رس کروم
رنبا هگ مهوسح رر ( اخص یین  1ا  )3نزان م دهند ( .)14یا طد
وجه در ت که مصرف کود طیمیا و آفطتکطش در ر طن د طت رر
حدود  5دههو ییش روع ده رسطت و غییطررت رنبا طهگ در ر طن
میدودهو سمان رخ درده رست .جا گز ن ی اب یه جاو آب طاسه در
ر ن د ت رس  15ا  7سال ییش روع ده رست و غییررت در رنبا ت
عناصر نا رس آن در عرض  10سطال (یطه ططور مهوسطط) روو درده
رست .یب خحوط در دو مقحع سمان نزاندهندهو نرخ رفطزر ش طا
کاهش اخص رنبا ت عناصر یت هر ک رس ر ن دو طرر ط رسطت
( کل  .)2یب ( ا نرخ) رفزر ش اخص سرب ،کبالت ،نیکل ،و کروم
و نرخ کاهش اخص کطادمیم یطت آییطارو یطا ی طاب یطزر طر رس
نرخهاو نظیر یت کزاورسو مرسوم رست.
ن و همکاررن ( )10رنبا ت مهوسط کطادمیم و سطرب و رنبا طت
ی یار س اد (مقاد ر یزرگهر رس  )3کرومیم و نیکل رر در خاک ،یس رس 50

سال گزرر کردند .طبر گزرر خان و همکطاررن ( ،)18یطس رس 50
سال آییارو خاک یا ی اب رو ییزهر ن و کمهر ن اخص رنبا ت
یطه ر یططب مریططوط یططه کطادمیم ( )4/8و کططرومیم ( )3/0یططود .رنبا ططت
آال ندهها در خاک یطه فرآ نطدها نظیطر جطذب سطحی  ،آیزطو و
ر صال یه مورد آل و یردر ت وسط گیاه ی طهگ دررد ( 15و  .)22یطا
ر نحال ،غلظت ی اب علت رصل غییررت مثبطت طا منحط طاخص
رنبا ت در گزرر ات مخهلف رست .یا وجه یه ر نکه که ی اب حطاوو
غلظت ییزهرو رس سرب ،کبالت ،نیکل و کروم رست ،رفزر ش رنبا طت
ر ن فلزرت ی ج ت نی ت .رما کاهش رنبا ت کادمیم و جیوه در خاک
در حال که آب اسه و ی اب غلظتهاو ک ان رس ر ن دو در یردررنطد
ممکن رست یه یردر ت گیاه ن بت درده ود .رگر ه رنبا ت فلزرت
کمیاب در خاک م هقیما خحرو آن نان مهوجه رن ان نم کنطد ،رمطا
آیزو یه آب س رسمین ( ،)15وس یاد و غبارخیزو و م م ر رس همه
جذب یه یافت خوررک گیاه ( 22و  )5م ورند خحرناک یا د.

شکل  -۲اثر کشاورزی بر انباشت عناصر کمیاب سمی در دشت بروجن -فرادمبه .میلههای خط  ±یک خطای معیار را نشان میدهند
Figure 2- Effect of agriculture on accumulation of toxic trace elements in Borojen- Faradombeh plain. Vertical bars
indicate one standard error

در حال که یلیل آمارو فوق رمررت کزاورسو و طا ی طاب رر یطر
غلظت سمینهرو عناصر نزان درد .یع جنبه هاو د گر رنبا ت مانند
میل رخدرد و درصد یو ش در د ت رر فقط م ورن یطا ی نطهینطدو
اخصهاو رنبا ت نما ش درد .ی نطهینطدو طاخص رنبا طت طش
عنصر در خاک د ت در کل  3نما ش درده طده و درصطد یو طش
ی نهها در جدول  7خالصه ده رست.
رس کل  3و جدول  7رسهنباط م ود [1] :رنبا ت د د ر کروم،
نیکل ،سرب و کبالت در مقا ه یا یخطش غریط در طکل  3آ طکار

رست که حاک رس نقش س انیار ی اب رست؛ ] [2هر عنصر درصدو رس
د ت رر یا رنبا ت مهوسط (کروم حدود ک سوم د ت طا نیکطل 99
درصد م احت د ت) یو انده رست .رنبا ت مهوسط عناصر عمطد ا در
میدودهو  2-1قررر م گیرد ،یس همهو عناصر کمیاب مطورد ییط
حدرقل در رنبا ت آلطودگ در طکسطوم خطاک سررعط د طت نقطش
در ههرند؛ ] [3ن ا عنصر یا رنبا ت د د سرب رست.
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شکل  -۳توزیع شاخص انباشت عناصر کمیاب در دشت بروجن -فرادمبه
Figure 3- Distribution of accumulation index in Boroujen-Faradombeh plain
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جدول  -7درصد پوشش پهنههای شاخص انباشت عناصر کمیاب در دشت بروجن -فرادمبه
Table 7- The area coverage (%) of accumulation factor of trace elements in Boroujen-Faradombeh plain

عنصر کمیاب
Trace element

نیکل
کادمیم
کروم
جیوه
کبالت
سرب

Ni

عدم انباشت

انباشت متوسط

مجموع انباشت متوسط

انباشت شدید

No accumulation
AF≤1
1.1

Medium accumulation
2<AF≤3
1<AF<2
0.1
98.8

Medium accumulation
1≤AF≤3
98.9

High accumulation
3≤AF≤5

Cd

10.1

80.1

9.8

89.9

Cr

67.8

32.2

--

32.2

Hg

28.8

68.5

2.7

71.3

Co

10.9

80.2

8.9

89.1

Pb

1.1

40.6

34.1

75.7

24.3

جدول  -8همبستگی دادههای مشاهدهای انباشت و نقشههای شاخص انباشت عناصر کمیاب با یکدیگر در دشت بروجن -فرادمبه
Table 8- The correlation of observed accumulation factors and the correlation of accumulation factor maps of trace elements
in Boroujen-Faradombeh plain
نقشهها
مشاهدات ()n= ۲۰۰

کادمیم
کروم
سرب
جیوه
کبالت

Cd

Maps

)Observations (n= 200
-0.60

Cr

*0.44

-0.11

Pb

*0.61

-0.12

*0.61

Hg

-0.30

-0.12

-0.30

-0.50

Co

*0.60

-0.9

*0.54

*083

Ni

Cd

کادمیم
نیکل
*معن درر در  n .α= 0/05رندرسهو نمونه رست

-0.18

کادمیم
کروم
سرب
جیوه
کبالت

Cd

-0.40

Cr

0.54

-0.15

Pb

0.73

-0.18

*0.79

Hg

-0.15

-0.17

0.11

-0.19

Co

0.72

-0.15

*0.75

*0.90

-0.24

Cr

Pb

Hg

Ni

Cd

Cr

Pb

Hg

کروم

سرب

جیوه

نیکل

کادمیم

کروم

سرب

جیوه

at α= 0.05, n is sample size

ر ن عنصر حدود سه ارم د طت رر یطا رنبا طت مهوسطط یو طانده
رست ،رنبا ت د د سرب در یخش رق رخ درده که حدود ک ارم
د ت رر م یو اند .یس رحهماال ی اب در ر ن رنبا طت طد د دخیطل
یوده رست؛ ] [4در یرخ نقاط د ت عدم رنبا ت عناصر مزاهده مط
ود .کمهر ن یو ش عدم رنبا ت مریوط یه نیکل و سرب یه رندرسهو
 %1یود .معلوم نی ت ر ن مقدرر نا رس خحاو نقزهکز نبا د ولط
در هر صورت رهمیت عمل ندررد .ییزهر ن درصد یو ش عدم رنبا ت
مریوط یه کروم ( )%68و جیوه ( )%29رست که هم در یخش طرق و
هم در یخش غری د ت ورقع رست .عدم رنبا ت کطروم یطه و طژه در
یخش د ت غری د ت کامال مزخص رست .ر ن نها ح یا نها ح رررئه
ده در جدول  6که حاصل یلیل رمارو کالسیک یود همخورن دررد
رگر ه حاوتها هم د ده م ود که خود نا رس عد ل ررقطام در
رمر درون ای و ی نهیندو رست .در عین حال ،نها ح ر ن یخش نقطش
ی نهیندو رر در مقا ه یا نهطا ح میطدود ر حاصطل رس رمطار کالسطیک
آ کار م ساسد .وجود همی هگ معن درر یین اخص رنبا ت سطرب،
کبالت ،نیکل و کروم (جدول  )8نیز اکیدو یر وس ع مزطایه طاخص
ر ن عناصر در ر ن د ت رست .قوو طر ن هطمی طهگ یطین رنبا طت

*Significant

کبالت و سرب یوده و رس طرف د گر اخصهطاو رنبا طت کطادمیم و
جیوه یا اخص رنبا ت هیچ ک رس عناصر د گر همی هگ ندررند.
در جدول  9خالصهو آمارو مزاهدرت یار آلودگ کل در د طت
یه حکیک سه نوع ررری آمده رست .میانگین یار آلودگ همطانططور
که رنهظار م رود یرریر ورحد یوده و در میدودهو یار ک غییر م کند.
میانگین یار آلودگ یت کزاورسو یزر طر رس ورحطد یطوده و یطت
کزاورسو یا ی اب یزر ر ن رست .یار آلودگ در د ت رس  0/69طا
 2/5مهغیر رست .کمهر ن یار آلودگ ( )PLI=0/69در ررریط یطا ر طا
کزاورسو قررر در هه و ییزینهو یار آلطودگ ( )PLI=2/49در ررریط
یت کاریرد ی اب ورقطع رسطت (جطدول  .)9میطانگینهطا ،کمینطههطا،
ییزینهها ،رنیررف معیار و یر ب غییررت یار آلودگ یت کزطاورسو
یا ی اب یزر ر رس مقطاد ر نظیطر یطت کزطاورسو مرسطوم و یطت
کزاورسو مرسوم یزر ر رس مقاد ر نظیر در ررری یا ر رست (جطدول
 .)9ولگ مقاد ر یار آلطودگ در هطر سطه نطوع ررریط ماننطد نهطا ح
د گررن رس جمله منبع ( )3مثبت رست.
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جدول  -9خالصهی آماری بار آلودگی کل در دشت بروجن -فرادمبه
Table 9- Statistical summary of the total pollution load in Boroujen-Faradombeh plain
ضریب
 %۵آخر
 %۵اول
بیشینه
انحراف کمینه
میانگین

تیمار خاک
Soil treatment

هندسی

معیار

Heometric
mean

SD

خاک یا ر -مرجع
Uncultivated-referenc

Min

Max

1st 5%
percentile

Last 5%
percentile

تغییرات،

چولگی
Skewness

CV

%

1.00

0.20

0.70

1.38

0.73

1.36

19

0.8

1.17

0.26

0.69

1.81

0.77

1.60

22

0.9

1.46

0.36

0.80

2.49

0.98

2.29

24

0.6

1.27

0.35

0.69

2.49

0.80

1.92

27

0.7

خاک آییارو ده یا آب اه
Irrigated with
freshwater

خاک آییارو ده یا ی اب
Irrigated with
wastewater

خاک مام د ت
All plain

یا ی نه یندو طاخص یطار آلطودگ کطل عناصطر در خطاک د طت
م ورن یه جنبه هطاو د گطرو رس وس طع آلطودگ عنصطرو یط یطرد.
ی نهیندو اخص یار آلودگ در کل  4نما ش درده ده و در جدول
 10خالصه ده رست .یار آلودگ کل عناصر کمیاب سم در د ت رس
 0/85ا حدود  2مهغیر رست ( کل  .)4حدود  8درصد م احت د طت
درررو آلودگ عنصرو کم (یار آلودگ یین  0/85طا  )1رسطت کطه در
یخش غری د ت ورقطع رسطت .حطدود  92درصطد م طاحت مانطده در
ریهدرو میدودهو آلودگ مهوسط (یار آلودگ  1 :ا  )2قررر مط گیطرد.
آلوده ر ن ررری (یار آلودگ  1/5 :ا  )2قر با ماما در یخش طرق
د ت قررر گرفهه و حطدود 15درصطد م طاحت رر ر طغال کطرده رسطت
(جدول  .)8ر ن نها ح هم حطاک رس رمطررت کطاریرد ی طاب در آلطودگ
خاکهاو ر ن د ت رست .در مقا ه یا منحقهو ماسندررن ( )4درصطد
م احت یا یار آلودگ کم در ر ن د ت ی یار ییزهر رست که یط ریطط
یه کاریرد ی اب نی ت ول در عین حال حدرکثر یطار آلطودگ در ر طن
د ت رس حدرکثر  3/5در ماسندررن کمهر رست .یا وجه یطه نبطود مررکطز
صنعه در ر ن د ت مقدرر یار آلودگ در آن قایل وجیه رسطت .ولط
رگر کاریرد کودهاو یمیا و آفتکشها کطه رس نطد دهطهو یطیش
آغاس ده و کاریرد ی اب که در دو دههو رخیر روع ده ردرمه ایطد
یا د رنهظار در ت رنبا ت و یار آلودگ عناصر کمیاب رس سطظ حایطر

فرر ر رود ،یه و ژه آن که رفزر ش جمعیطت یطا ولیطد ی طاب ییزطهر و
آلودگ گاسو نیورر نرخ آلودگ رر هم رفزر ش خورهد درد.
اخص یار آلودگ م ورند عمد ا مهأمر رس ک ا نطد فلطز و نطه
همهو فلزرت یا د ( )3س رر آلودگ در ک مکان معموال یه ورسحهو
وجود عدرد کم آال نطده در غلظطتهطاو ییزطهر رسطت .یطه منظطور
زخیص مؤمر ر ن عنصر یطر آلطودگ عنصطرو ( )3د طت یطروجن-
فرردنبه هم ی هگ مزاهدرت و نقزههطاو طاخصهطاو رنبا طت یطه
ر یب یا مزاهدرت و نقزه یار آلودگ کطل در جطدول  11آورده طده
رست .قدرت همی هگ مزاهدرت و نقزه ها یا یار کل رس روند کلط و
قر با ک ان ییروو م کنند و همی طهگ نقزطههطا رس هطمی طهگ
مزاهدرت مقدررو ییزهر یه نظر م رسد .قوو ر ن هطمی طهگ یطین
سرب و یار کل د ده م ود و همی هگ کبالت ،نیکل و کروم یا یطار
کل ن بها قوو ا قوو رست و در مقایل همی هگ کادمیم و جیوه یطا
یار کل یعیف یه نظر م رسد .ینایرر ن ،مؤمر ر ن عناصطر در آلطودگ
ر ن د ت سرب ،کبالت ،نیکل و کطروم ه طهند .کطادمیم کطه عنصطر
جانب ی یارو رس کودهاو ف حردرر رست ( )17و جیوه که یطه و طژه در
قارچکشها د ده م طود ( )17در حطال حایطر کمهطر ن سط م رر در
آلودگ د ت دررند.

جدول  -1۰درصد پوشش پهنههای شاخص بار آلودگی کل در دشت بروجن -فرادمبه
Table 10- The coverage (%)of total pollution load index in Boroujen-Faradombeh plain
1<PLI≤3
2<PLI≤3
1.5<PLI≤2
1<PLI≤1.5
PLI ≤1

شدت آلودگی
Pollution
load

درصد
Percentage

آلودگی کم

آلودگی متوسط

آلودگی متوسط

آلودگی متوسط

مجموع آلودگی

Low

medium

medium

medium

متوسط

8.2

76.3

15.4

0.4

Total medium
91.8
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شکل  -4توزیع شاخص بار آلودگی در دشت بروجن-فرادنبه .دایرههای توخالی محل نمونهبرداری از خاکهای بایر را نشان میدهند
Figure 4- Distribution of pollution load index in Boroujen-Faradombeh plain. Hollow circles indicate sampling locations of
rangeland soils

جدول  -11همبستگی بار آلودگی کل ( )PLIبا شاخص انباشت عناصر کمیاب در دشت بروجن -فرادنبه
Table 11- The correlation of total pollution load (PLI) with accumulation factor (AF) of trace elements in BoroujenFaradombeh plain

عنصر

سرب

کبالت

نیکل

کروم

کادمیم

جیوه

Trace element

Pb

Co

Ni

Cr

Cd

Hg

0.69

0.60

0.54

0.48

0.22

0.43

0.78

0.76

0.67

0.63

0.26

0.19

همی هگ مزاهدرت
Correlation of observatons

همی هگ نقزهها
Correlation of maps

نتیجهگیری
غلظت سمینهرو نیکل ،کادمیوم ،کرومیوم ،جیوه ،کبالت ،سرب (یه
ر یب  ،0/80 ،0/09 ،1/56 ،0/16 ،1/13و  1/52میل گرم یطر گطرم)
عموما رس میانگین غلظت ج ان  ،رمر کا و ین کمهر رست.
کزاورسو مرسوم (آب طاه +کطود و آفطتکطش) و کزطاورسو یطا
ی اب رو (+کود و آفتکش) غلظطت نطد ن عنصطر در خطاک رر
رفزر ش درده رست .کزاورسو مرسوم رنبا ت کادمیم و سرب در خطاک
رر رفزر ش درده ،ما ل یه رفزر ش کبالت ،نیکطل و جیطوه در طهه ولط
رنبا ت کروم رر کاهش درده رست .کاریرد ی اب رو رنبا ت نیکل،
کروم و یه و ژه سطرب و کبالطت رر رفطزر ش ولط رنبا طت کطادمیم رر
کاهش درده رست.
در حال حایطر ،عمطدهو م طاحت د طت (حطدود  92درصطد) در
میدودهو آلودگ مهوسط (یار آلودگ  1 :طا  )2قطررر مط گیطرد .ر طن
نهیجه حاک رس رمررت کزاورسو یه طور کل یر آلودگ خاکهاو ر ن

د ت رست .آلوده ر ن ررری (یار آلودگ  1/5 :ا  )2قر بطا مامطا در
یخش رق د ت قررر گرفهه و حطدود 15درصطد م طاحت رر ر طغال
کرده رست .رس طرف د گر ،حدود  8درصد م احت د ت درررو آلودگ
عنصرو کم (یار آلودگ یین  0/85ا  )1رسطت کطه در یخطش غریط
د ت ورقع رست .ر ن دو نهیجه حاک رس رمطر آال نطدگ کزطاورسو یطا
ی اب یر خاکهاو ر ن د ت رست.
کزاورسو یه رورل مرسوم حایر و کاریرد ی اب هر دو خاکهطاو
د ت رر آلوده م ساسد .نرخ رنبا ت عناصر و رفطزر ش آلطودگ یطت
کزاورسو مرسوم یزر ر رس نرخ رنبا طت عناصطر و رفطزر ش آلطودگ
یت کزاورسو یا ی اب رست.
ر ن ررقام ا ریهدرو سال  1391رعهبار در هه و یطا وجطه یطه رونطد
موجود ویعیت آلودگ عنصرو زد د خورهد طد .س طرر ،یطا ردرمطهو
کاریرد کودهاو یمیا و آفتکشها که رس ند دهطهو یطیش آغطاس
ده و کاریرد ی اب که در  15سال رخیر روع ده یا د رنهظار در ت
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 لبنیات ولید ده در د ت و نیز، گو ت، یه آلودگ میصوالت سررع
 غبار نا رس وس یاد در، یمنا.آلودگ آبهاو س رسمین خورهد د
.د ت میهوو عناصر سم ییزهرو خورهد یود

 یه و طژه،رنبا ت و یار آلودگ عناصر کمیاب رس سح حایر فرر ر رود
آن که رفزر ش جمعیت یروجن یا ولیطد ی طاب ییزطهر و آلطودهسطاسو
 آلودگ خاک منجطر.گاسو نیورر نرخ آلودگ رر هم رفزر ش خورهد درد
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Introduction: Soil pollution, i.e. elevated concentration of undesirable organic and inorganic matter such as
trace elements higher than natural background concentration can be a consequence of indirect or intentional
human activities. Evaluation of the effect of the agricultural operations and particularly using the wastewater on
soil trace element concentrations is useful and required to manage the land and reduce the health risks of the
food products. The aims of this study were: [1] The estimation of the mean concentration and max limit of the
background concentration for Cd, Cr, Ni, Pb, Co and Hg in the surface soil samples of Boroujen-Faradonbeh
plain; and [2] Evaluation of the effect of agricultural operation and farming by non-conventional water on
background concentration and on accumulation, distribution and pollution load of the soil of this plain.
Materials and Methods: Boroujen-Faradonbeh is an agricultural plain loaced in the Chaharmahal and
Bakhtiari mountainous province of Iran. Two hundered surface soil samples (0-20 cm) were taken from three
types of land: never-uncultivated soil (20 samples), freshwater-irrigated (90 samples) and wastewater-irrigated
(90 samples) soils. The total sampled area was about 2340 hectares. The exact position of the samples were
recoded using a GPS device. The total concentrations of Pb, Co, Ni, Cd, Cr and Hg in the samples, and the
background and upper limit concentrations were determined. In addition, pollution loading index (PLI) for the
whole plain determined and delineated. To separate the affects of agricultural practices and wastewater
application the analysis of variance of StatSoft Statistica 12 was used. Maping, and related operations were
conducted inside ArcGIS 9.3.
Results and Discussion: Background concentrations of Ni, Cd, Cr, Hg, Co, and Pb, were determined as
1.13, 0.16, 1.56, 0.09, 0.80, and 1.52 mg/kg, respectively; while upper limit concentrations for the mentioned
trace elements were respectively 1.3, 0.28, 1.6, 0.16, 0.9, 1.7 mg/kg. Conventional farming (application of
fertilizer but not wastewater) increased the soil accumulation factor of Cd and Pb to 1.7 and 1.9 (p<0.05),
respectively, but reduced the accumulation factor of Cr from the unit to 0.8 (p<0.05). Wastewater application
increased the accumulation factor of Ni and Cr (from 1.2 to 1.6 and from 0.8 to 1.2, respectively), and especially
Pb and Co accumulation factor from 1.9 to 3.7 and from 1.2 to 1.9, respectively, while the accumulation factor of
Cd was reduced from 1.7 to 1.3. About 8% of plain’s area, located in the western part where no wastewater is
used, had a low pollution loading index between 0.85 and 1 while the remainder of the plain’s area, mostly
located in the eastern part of the plain where both fertilizer and wastewater is applied, had a moderate pollution
loading index of 1 to 2. The most polluted part of the plain with a loading index from 1.5 to 2 that covered 15%
of the plain’s area was in the eastern part of the plain, where wastewater is most available. Overall, wastewater
application in this area led to increase the accumulation factors and higher pollution loading indices. Howerver,
the risks of conventional practices of fertilizer and pesticide use , though smaller, existed.
Conclusions: In this study, about 92% of this plain was placed in the moderate pollution class (pollution
load: 1 to :2). Most polluted farms were in eastern part of the plain where wastewater was used for irrigation. It
is expected that the accumulation and pollution load of trace elements in this plain will exceed the current level
given that the practice of using wastewater on the farms will not stop.. Soil pollution leads to the polluted meat
and dairy products produced in the plain and the pollution of groundwater. In addition, wind dust in this plain
contains toxin elements which is another concern. This points to detrimental effect of farming and wastewater
1, 2 and 3- Assistant Professor and Former M.Sc. Students, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture,
University of Shahrekord, Shahrekord, Respectively
(*- Corresponding Author Email: beigi.habib@gmail.com)
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application on soils. Current farming practices including the use of chemical fertilizers, pesticides and
wastewater, coupled with increased population, will lead to more unfavorable conditions of trace metal pollution
in the Boroujen-Faradonbeh plain.
Keywords: Conventional farming, Fertilizers, Pollution, Trace elements, Wastewater application
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تأثیر بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آنها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی
با گذشت زمان در یک خاک آهکی
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چکیده
تبدیل مواد آلی به بیوچار و مصرف آن در خاک ،راهکار نوینی است برای تغییر جهت و هدایت "انقالب سبز" به سمتت داتم "اکوسیسم همای
زراعی پایدار" .برای بهرهمندی از مزایای بیوچار و مشخص کردن محدودیتهای اح تالی کاربرد آن در خاکهای کشورمان ،بررسی اثر انواع بیوچارها از
جنبههای مخ لف ضروری است .در هتی راس ا در تحقیقی که به صورت اسپلیت پالت در زمان در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجما تمد،
تأثیر مصرف سه نوع بیوچار مخ لف بر  ،pHتوری و مقدار قابل اس فاده فسفر و پ اسی خاک در مقایسه با مواد اولیه آنها ،مورد بررسمی قمرار فرفمت.
تیتارهای آزمایش عبارت بودند از :کتپوست زباله تهری ،لج فاضالب ،کود فاوی و بیوچارهای آنها .پس از اعتال تیتارها (بمر اسما مصمرف وزن
های یکسان کرب آلی و معادل با  17ت در هک ار کود فاوی) در نتونههای یک کیلوفرمی از یک خاک آهکی با بافت لو تنی و رساندن رطوبت آنها
به حد ظرفیت مزرعه ،نتونههای تیتار تده ،در دمای  25درجه سان یفراد در انکوباتور ،نگهداری تدند .در زمانهای  120 ،60 ،30 ،10و  180روز بعد
از تروع آزمایش از خاکهای تیتار تده نتونهبرداری تد و فاک ورهای مورد نظر ،در آنها اندازهفیری تد .بر اسا ن مای بررسمی اثرم قابمل تیتمار در
زمان روی پارام رهای مورد اندازهفیری ،تحت تأثیر هر یک از تیتارها تغییرات فسفر قابل اس فاده خاک با زمان ،یک رونمد اللمب افزایشمی معنمیدار را
نشان داد .تغییرات پ اسی قابل اس فاده pH ،و توری خاک با فذتت زمان معنیداری نبود .طبق ن ای مقایسه اثر تیتارها ،ه بیوچارها و ه مواد اولیه
آن ها توانایی چشتگیری در افزایش فسفر و پ اسی قابل اس فاده خاک دارا بودند ،اما اثر بیوچارها بارزتر بود .فسفر قابل جذب خاک از مقدار  6/4میلیفر
در کیلوفر در تاهد ،به ترتیب به مقادیر  40/7 ،17/3 ،21 ،15/7 ،11/5و  25/2میلیفر تحت تأثیر هر یک از تیتارهای کتپوست زباله تمهری ،کمود
فاوی ،لج فاضالب ،بیوچار کتپوست زباله تهری ،بیوچار کود فاوی و بیوچار لج فاضالب ،افزایش یافت .مصرف ای مواد ،پ اسی قابل اس فاده خاک
را از  75میلیفر در کیلوفر به ترتیب به  390 ،150 ،181 ،198 ،135و  81میلیفر در کیلوفر خاک رساند .افزایش توری خماک در تتما تیتارهما
نسبت به تاهد (عد مصرف بیوچار یا مواد اولیه آنها) مالحظه تد pH .خاک در اثر مصرف هر یک از تیتارها نسبت به تاهد کاهش یافت .از ای نظر
تفاوتی بی بیوچارها و مواد اولیه آنها مالحظه نشد .با توجه به اثرات بارزتری که بیوچارهای مورد بررسی در ای تحقیق در افزایش فسفر و پ اسی قابل
اس فاده خاک نسبت به مواد اولیه خود نشان دادند به نظر میرسد که ب وان در کاهش مصرف کودهای تیتیایی فسفره و پ اسه ،به طور مؤثرتری از آنها
بهره جست.
واژههای کلیدی :بیوچار ،کتپوست زباله تهری ،کود دامی ،لج فاضالب
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میمزان CO2

مرتبط میباتد .یکی از کارآمدتری روشهمای کماهش
اتتسفری ،تبدیل زیست توده به بیوچار و اضافه کردن آن به خاک می
باتد ( .)35بیوچار یا زلال زیس ی ،ماده جامد لنی از کرب آلی اسمت
که میتواند از پیرولیز 1انواع مواد آلی حاصل تمود .بمه عبمارت دیگمر
بیوچار از تخریب حرارتی بسیاری از مواد آلمی (زیسمت تموده فیماهی،
فضوالت جمانوری ،لجم فاضمالب و  )...در تمرایط نبمود یما کتبمود
اکسیژن ایجاد میتود و در مقابل تجزیه میکروبی ،ماندفاری چنمدی
ساله پیدا میکند ( .)19هس ه زی ون ،خاک اره ،چیمپس چموب (خمرده
چوب) ،پوست بادا زمینی ،بافا نیشکر ،کاه و کلش فند  ،جو ،برن
و انواع چت ها ،کود دامی (خوکی ،فاوی ،فوسفندی و مرلمی) ،لجم
فاضالب ،ضایعات کارخانههای چر سازی و  ...از جتله موادی هسم ند
که بیوچارهای مخ لف حاصمل از آنهما در تحقیقمات مخ لفمی ممورد
بررسی قرار فرف هاند ( 39 ،32 16 ،12 ،5و  .)42بر اسما اظهمارات
پاریس ( (28و اس رسمف و هتکماران ( ،)37در طمی فرآینمد پیرولیمز،
هتگا با افزایش دمای پیرولیز تغییراتی در ماده آلی رخ میدهد .اولی
تغییر ،دهیدراتاسیون ماده آلی و کتی دپلیتریزاسیون سلولز اسمت کمه
هتراه با کتی کاهش وزن در ماده اولیه نیز ممیباتمد .واکمنشهمای
بعدی ،به ترتیب دپلیتریزاسیون کامل سلولز یا تخریب حرارتی کاممل
آن است که با تبخیر ترکیبات آلی فرار و کاهش وزن بیش ری در ماده
اولیه و هتچنی تشکیل ماتریکسمی از کمرب آممورف هتمراه اسمت.
واکنش بعدی ،رتد صمفحههمای پلمی آروماتیمک و واکمنش نهمایی،
کربونیزاسیون است که طی آن ،بیش ر ات ها لیر از کرب حذف ممی-
توند .بنابرای  ،ترکیب تیتیایی مواد اولیه و دمای بهکمار رف مه بمرای
تولید بیوچار ،تأثیر بارز و تعیی کنندهای بر طبیعت فیزیکی و تیتیایی
و در ن یجه رف ار بیوچار دارند .در بیوچارهای حاصمل از کمود داممی و
لج فاضالب ،فمروههمای عماملی نی مروژن و سمولفور ،فمراوانتمر از
بیوچارهای لیگنوسلولزی بودهاند ( .)18در بیوچارهای دما پایی حاصل
از لج فاضالب ،که توسط بگریف و هتکاران ( )2ساخ ه تده بودند،
فروههای عامل آمینی و در بیوچارهای دما باال ،فروههای عامل تمبه
پیریدینی تشخیص داده تد .در تحقیقات کاچیکو و هتکاران ( ،)16در
بیوچارهای دما پمایی کمود مرلمی ،فمروههمای عماملی اصملی بمرای
نی روژن ،آمی های پیرولی و پیریدینی و برای فوفرد ،سمولفوناتهما و
سولفاتها بودند .با توجه به ای که بخش عتدهای از رف مار تمیتیایی
یک ترکیب ،به نوع و میزان فروههمای عماملی سمدر در آن ترکیمب
وابس ه است ،بنابرای در ترایط محیدمی یکسمان بیوچارهمای دارای
فروهای عاملی م فاوت ،رف ار م فاوتی خواهند داتت.
نگاهی به مدالعات انجا تده نشان میدهد که بیش ر تحقیقماتی
که در ارتباط با مصرف بیوچمار انجما تمده اسمت در خماکهمای بما
هوادیدفی تدید و لیرحاصملخیز بموده اسمت ( 21 ،17 ،15 ،7و .)22
1- Pyrolysis

بارزتری اثرات مصرف بیوچار نیز در خاکهای اسیدی بما هوادیمدفی
تدید مالحظه تده است .افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک ،افزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ،افزایش  pHخاک ،افزایش مقمدار قابمل
اسم فاده عناصمر لممذایی و در بعضمی مموارد کمماهش آنهما ،از ن ممای
مالحظه تده در بیش ر ای تحقیقات بودهاست ( 11 ،8و  .)31بمهطمور
کلی در ارتباط با مصرف بیوچار در خاکهای قلیائی ،مدالعات انمدکی
صورت فرف ه است .اثرات مفیمدی از مصمرف بیوچمار در خماکهمای
مناطق مع دله که واکنش خاک در آنها قلیایی اسمت ،فمزارش تمده
است ( .)13لن ز و هتکاران ( ،)20بما مصمرف  22/5تم در هک مار از
بیوچار حاصل از نوعی درخت په برگ جنگلی چوب سمخت در یمک
خاک اریدیسول آهکمی ،تغییمری در  pHخماک و فراهتمی فسمفر و
کاتیونها مالحظه نکردند .ایپولی مو و هتکماران ( ،)10در یمک خماک
اریدی سول ،اثر دو نوع بیوچار حاصل از نوعی علمف ()sweet grass
از خانواده چتنیان که در دو دممای پیرولیمز تولیمد تمده بودنمد را بمر
آبشویی عناصر لذایی ،مورد بررسی قرار دادند .در نتونمههمای خماک
تیتار تده با هر یک از بیوچارها ،آبشویی پ اسمی افمزایش و آبشمویی
نی روژن نی راتی ،کاهش یافت .در مدالعات کامیامما و هتکماران ()12
در یک خاک آهکی ،مصرف بیوچارهای دما باالی حاصمل از بافما
نیشکر ،سبب افزایش نگهداتت عناصمر لمذایی و آب در خماک تمد.
آسایی و هتکاران ( ،)1با مصرف مقدار  8ت در هک ار بیوچار حاصمل
از درخ ان ساج و اقاقیا در یک خماک لمس قلیمایی افمزایش فراهتمی
فسفر را فزارش کردند .ونزوی و هتکاران ( )38با مصمرف  10تم
در هک ار از دو نوع بیوچار حاصل از ضایعات کارخانمه کالذسمازی ،در
یک خاک اریدی سول ،به لیر از افزایش در میزان کرب کل ،تغییری
در مقدار قابل عصارهفیری عناصر لذایی مالحظه نکردند.
مدالعه در مورد بیوچار در داخل کشور تنها چند سمالی اسمت کمه
تروع تده است .نجفی قیری ( )26در اثر کاربرد بیوچارهای حاصل از
بقایای فیاهی ،افزایش فوقالعمادهای در تمکلهمای مخ لمف پ اسمی
نسبت به تاهد مالحظه کمرد .در تحقیمق آزمایشمگاهی دیگمری کمه
توسط زلفی و هتکاران ( )41انجا تد ،مصرف کود مرلمی و تتمامی
بیوچارهایی که در دماهای مخ لف ،از آن سماخ ه تمده بودنمد ،سمبب
افزایش کرب آلی ،توری و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک تد .بهنما و
هتکاران ( )4نیز ،با کاربرد بیوچار بافا نیشکر ،تاهد افمزایش مماده
آلی خاک بودند .مصرف تفاله پسم ه یما بیوچارهمای حاصمل از آن در
مدالعات صفرزاده تیرازی و رجبی ( 29و  ،)30سبب افزایش معنیدار
 pHو توری خاک نسبت به تاهد تد.
در بسیاری از مناطق خشک و نیته خشک دنیا و از جتلمه ایمران،
کتبود ماده آلی خاک ،کتبود منابع آلی و ناپایداری آنها در خماک ،از
مهت ری چالشهای مدمرح در ضمعف حاصملخیزی خماک و رتمد و
عتلکرد نامناسب فیاه ،محسوب میتود ( 14و  .)19برای بهبود پایدار
حاصلخیزی خاکها با اس فاده از منابع آلی موجود ،پایدار کمردن ممواد

تأثیر بیوچارهاي مختلف و مواد اولیه آنها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاك...

آلی از طریق تبدیل آنها به بیوچار که از ماندفاری حداقل  50تا 100
ساله در خاک برخوردار است ( ،)18میتوانمد بمه عنموان یمک راهبمرد
اساسی پیشنهاد تمود .چنانچمه بمهکمارفیری ایم راهبمرد در اراضمی
کشاورزی کشورمان مد نظر باتد ،مدالعه و بررسی اثرات بیوچارهمای
مخ لف بر خصوصیات مه خماک ،از جتلمه خصوصمیات تمیتیایی و
قابلیت اس فاده عناصر لذایی ،ضروری است .در هتمی راسم ا ،بمرای
پرداخ به فوتهای از ای سؤال که آیا تغییرات ناتی از بیوچار کردن
مواد آلی میتواند باعث تغییرات مدلموب در خصوصمیات خماکهمای
آهکی (با زمان) تود یا خیر؟ در فاز اول پژوهشی جمامع روی بیوچمار،
اثر بیوچارهای حاصل از سه ماده آلی تامل کتپوسمت زبالمه تمهری،
لج فاضالب و کودفاوی در مقایسه با مواد اولیه آنها ،در یک خاک
ان یسول آهکی در یک دوره زمانی  6ماهه مورد بررسی قرار فرفت.

مواد و روشها
تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات توری pH ،و مقدار قابل
اس فاده عناصر فسفر و پ اسی خاک تحمت تمأثیر برخمی ممواد آلمی و
بیوچارهای حاصل از آنها در یک خاک ان ی سول آهکی با بافت لمو
تنی انجا تد .آزمایش در یک دوره زمانی تش ماهمه ،بمه صمورت
اسپلیت پالت در زمان و در قالب طرح کامال تصادفی با  7تیتمار و در
 3تکرار اجرا تد .تیتارهای آزمایش تامل کتپوست زباله تهری ،کود
فاوی ،لج فاضالب ،بیوچار کتپوسمت زبالمه تمهری ،بیوچمار لجم
فاضالب ،بیوچار کود فاوی و تاهد بدون مماده آلمی بمود .تولیمد ایم
بیوچارها در ترایط دمایی  400درجه سان یفراد و در دس گاه مجهزی
که به هتی منظور ساخ ه تده بود ،انجا تد .در طول مدت پیرولیمز
دما و اتتسفر محفظه پیرولیز به دقت کن رل تمد .مایعمات و بخمارات
حاصل از پیرولیزبه طور کامل به بیرون از محفظه هدایت تد و به ای
ترتیب از ترسیب و اخ الط آنها با بیوچارهای در حمال تمکلفیمری
متانعت تد .مقدار مصرف مواد اولیه و بیوچارهمای آنهما بمرای یمک
کیلوفر خاک ،بر اسا کاربرد وزنهای یکسان کرب آلمی و معمادل
با مصرف مقدار م عارف  17ت در هک ار کود فاوی محاسبه تمد .بمه
ای ترتیب تتا تیتارها حاوی  2/2فر کرب آلی بودند .بر ای اسا
مقادیر مصرف کتپوست ،بیوچارکتپوست ،لج فاضالب ،بیوچار لجم
فاضالب ،کود فاوی و بیوچار کود فاوی برای یک کیلوفر خماک بمه
ترتیب  8/5 ،14/5 ،17 ،20 ،21/4و  7/6فمر بمود .نتونمههمای هموا
خشک یک کیلوفرمی از خاک مورد آزممایش ،عبمور کمرده از المک 2
میلیم ری ،توزی تده و با هر یک از تیتارها به طور جدافانه مخلوط
تدند .پس از رساندن رطوبت آنها به حد رطوبت ظرفیت مزرعه ،بمه
قوطیهای درب دار (با  3سوراخ تعبیه تده روی درب آنها) من قمل و
در دمای  25درجه سان یفراد داخل انکوباتور نگهداری تدند .در طول
زمان خوابانیدن  6ماهه ،رطوبت خاکهما در فواصمل دو تما  3روزه در
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حد  FCتنظی تد .در زمانهای  5فانه خوابانیدن ،نتونهبرداری از آن
ها انجا تد .زمانهمای نتونمهبمرداری از خماکهمای تیتمار تمده و
خوابانیممده تممده در انکوبمماتور 120 ،60 ، 30 ،10 ،و  180روز بعممد از
تروع انکوباسیون بود .پس از هوا خشک تدن نتونههما و کوبیمدن و
الک کردن مجدد بما ممش  2 ( 100میلمیم مر) ،پارام رهمای تموری
عصاره  pH ،1 :2/5سوسپانسیون  ،1 :2/5فسفر قابل اس فاده (عصماره
فیری تده با سدی بیکربنمات نمی نرممال) و پ اسمی قابمل اسم فاده
(عصارهفیری تده با آمونیو اس ات نرمال) ،اندازهفیری تدند .پمس از
جتعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آماری آنها با اس فاده از نمر افمزار
 SASانجا تد.

نتایج و بحث
بر اسا خصوصیات فیزیکوتیتیایی اندازهفیری تمده در خماک
مورد آزمایش ،بافت خاک لو تنی با مقادیر  21درصد ر  7 ،درصد
سیلت و  72درصد ت بود .کربنات کلسی معادل  16درصمد ،تموری
عصاره اتباع خاک  1دسیزیتنس بر م ر و  pHفل اتمباع خماک8 ،
بود .مقدار کرب آلی و نی روژن کل به ترتیمب  0/23و  0/04درصمد و
مقادیر فسفر و پ اسی قابل اس فاده خاک بمه ترتیمب  6/3و  76میلمی
فر در کیلوفر خاک بود.
ترکیب تیتیایی مواد اولیه و بیوچارهای ساخ ه تمده از آنهما در
دمای  400درجه سان یفراد نیز در جدول  1آورده تده است .مقایسمه
خصوصیات بیوچارها با مواد اولیه آنها در ای جدول ،نشان ممیدهمد
که بیوچارها از لحاظ کرب آلی ،فسفر و پ اسی کل ،لنی تمر از ممواد
اولیه و از لحاظ نی روژن کل ،فقیرتر از مواد اولیه میباتمند .هتچنمی
مقادیر تموری و  pHسوسپانسمیون  ،1:5در بیوچارهما افمزایش یاف مه
است .بیوچارهای حاصل از زیست تودههای حیوانی و کودهای داممی،
معتوال  pHباالتری نسبت به بیوچارهای حاصل از زیست تمودههمای
فیاهی دارند ( 33 ،27و  .)36مقایسه  pHبیوچار کود داممی و بیوچمار
کتپوست زباله تهری در جدول  1نیز تداعی کننده ای موضموع ممی
باتد .براسا اظهارات خوس رو  )34( 1بس ه به ایم کمه در ترکیمب
تیتیایی یک ماده آلی ،میمزان سملولز ،هتمیسملولز ،لیگنمی و سمایر
ترکیبات به چه نسب ی باتد ،خصوصیات بیوچار حاصله در یک دممای
مشخص ،م فاوت خواهد بود.

1- Sjӧstrӧm
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جدول  -1برخی از ترکیبات شیمیایی اندازهگیری شده در مواد اولیه و بیوچار آنها
Table 1- Some chemical compounds and properties of biochars and their feedstock

کربن آلی
OC

هدایت الکتریکی عصاره 1:5
EC1:5
dSm-1

پی اچ سوسپانسیون 1:5
pH 1:5

پتاسیم کل
K total

فسفر کل نیتروژن کل
N total
P total
%

0.56

0.44

1.37

10.3

9.36

7.4

0.72

0.58

1.09

11

9.5

8.8

0.11

0.58

1.87

12.9

3.37

7.5

0.11

0.59

1.52

15.2

3.68

7.8

2.46

0.91

1.94

25.8

22.8

8.3

2.89

1.02

1.79

28.7

40.6

10.5

با توجه به ای که برای ساخت بیوچارهای مورد اسم فاده در ایم
تحقیق از دمای  400درجه سان یفراد اس فادهتمد ،بنمابرای  ،مدمابق
یاف ههمای پماریس ( (28و اس رسمف و هتکماران ( ،)37در ایم دمما
بایس ی واکنش همای تخریمب حرارتمی سملولز ،کاممل تمده و تبخیمر
ترکیبات آلی فرار و کاهش محسو وزن در مواد اولیه رخ داده باتند.
افزایش درصد کرب آلی ،فسفر و پ اسی و کاهش درصد نی مروژن در
بیوچارها میتواند مربوط به تبخیر ترکیبات فرار نی روژندار و کماهش
وزن مواد اولیه و در ن یجه تغلیظ آنها از لحاظ کرب  ،فسفر و پ اسمی

کتپوست
Municipal Waste Compost
)(MWC

بیوچار کتپوست
)Biochar of MWC (BMWC

لج فاضالب
)Sewage Sludge (SS

بیوچارلج فاضالب
)Biochar of SS(BSS

کود فاوی
)Cow Manure(CM

بیوچار کود فاوی
)Biochar of C M (BCM

باتد .افزایش  pHو توری در بیوچارها نسبت به مواد اولیمه نیمز ممی
تواند ناتی از ممواد و فمروههمای عاممل حاصمل از تخریمب حرارتمی
ترکیبمات موجممود در مممواد اولیممه و نیمز حضممور اح تممالی مقممادیری از
خاکس ر ،هتراه با بیوچار باتد ( 28و . )37
بر اسا مقمادیر مصمرف معمادل  2/2فمر کمرب آلمی در یمک
کیلوفر خاک ،از هریک از مواد آلی تمش فانمه و مح موای فسمفر و
پ اسی کمل در آنهما ،مح موای فسمفر و پ اسمی کمل در تیتارهمای
آزمایش به ترح جدول  2محاسبه تد.

جدول  -2مقدار فسفر و پتاسیم کل در تیمارهای آزمایش
Table 2- Phosphorous and potassium content of treatments

بیوچار

کود گاوی

بیوچار لجن

لجن فاضالب

بیوچار کمپوست

کمپوست

Biochar of
CM

Cow
Manure

Biochar of
SS

Sewage
Sludge

Biochar of
MWC

Municipal Waste
Compost

)(CM

)(BSS

)(SS

)(BMWC

)(MWC

7.6

8.5

14.5

17

20

21.4

80

80

80

100

120

90

220

210

160

190

140

گاوی
)(BCM

مقدار مصرف
Application rate
()g kg-1 soil

مقدار فسفر کل در هر تیتار
P content
)(mg kg-1 soil

مقدار پ اسی کل در در هر تیتار

اثر تیمارها بر شوری خاک

ن ای آزمون دانکم ( )α = 0/05بمرای مقایسمه اثمر تیتارهما بمر
هدایت الک ریکی عصاره  1 :2/5خاک ( تکل  )1نشان داد که مصرف

120

K content
)(mg kg-1 soil

مقادیر معادل کرب (  2/2فر کرب در یمک کیلموفر خماک) از همر
یک از مواد اولیه و بیوچارهای حاصل از آنها در خاک سبب افمزایش
معنیدار توری خاک نسبت به تاهد تد.

تأثیر بیوچارهاي مختلف و مواد اولیه آنها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاك...
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شکل  -1مقایسه اثر تیمارها بر شوری خاک (آزمون دانکن )α= 0/05
)Figure 1- The effect of treatments on Soil electrical conductivity (Duncan α=0.05

مواد اولیه آنها نشان داد که با مصرف بیوچار کود فاوی ،توری خاک
نسبت به تیتار کود فاوی  44/4درصد افزایش یافت .افزایش تموری
خاک در تیتار بیوچار کتپوست نسبت به تیتار کتپوست 16/6 ،درصد
بود و بیوچار لج فاضالب تغییر معنیداری در توری خاک نسبت بمه
لج فاضالب ایجاد نکرد .آنچه از مقایسه توری خماک تحمت تماثیر
بیوچارها و مواد اولیه آنها بر میآید اینکمه بیوچمار کمردن کتپوسمت
زباله تهری و کود فاوی و مصرف آنها در خاک ،میزان توری خاک
را افزایش میدهد .ای موضوع با تأمل در جدول  1نیمز ،مندقمی بمه
نظر میرسد.

هدایت الک ریکمی عصماره  1 :2/5خماک بمه آب در تماهد 0/38
دسی زیتنس بر م ر بود که در اثر مصمرف کتپوسمت ،بما  58درصمد
افزایش به  0/6دسی زیتنس بر م ر و تحت تأثیر مصرف کود فماوی،
با  18درصد افزایش به  0/45دسی زیتنس بر م ر رسید .توری خاک
تحت تأثیر لج فاضالب ه یمک افمزایش  13درصمدی نسمبت بمه
تاهد نشان داد .مصرف بیوچارهمای کتپوسمت و کمود فماوی سمبب
افزایش توری بیش ری در خاک نسبت به تماهد تمد .تموری ایجماد
تده در اثر توری ایجاد تده در اثر کاربرد بیوچار کود فاوی و بیوچمار
کتپوست ،تفاوت معنیداری با یکدیگر نداتمت .مقایسمه بیوچارهما بما

جدول  -3روند تغییرات شوری عصاره 1 :2/5خاک در طول مدت خوابانیدن تحت تأثیر تیمارهای مختلف (آزمون دانکن )α = 0/05
Table 3- The trend of EC of 1:2.5 extract of soil: distilled water during the incubation period
)(Duncan α=0.05

 180روز
180 days
0.39 c

 120روز

 60روز

 30روز

30 days 60 days 120 days
)EC 1:2.5 (dS m-1
0.38 c

ab

0.69

ab

0.64

a

0.39 c
ab

0.58

0.38 c
ab

0.58

 10روز
10 day
0.37 c
bc

0.48

0.73

a

0.73

0.7a

0.7 a

bc

0.52

0.43 c

0.4 c

0.44 c

0.39 c

bc

0.5

bc

0.5

0.4 c

0.4 c

0.4 c

bc

0.53

bc

0.4

0.38 c

a

0.7

0.6

ab

0.47

bc

0.7

ab

a

0.47
0.6

ab

Ctrl

کتپوست

ab

c

تاهد

0.6

0.6

میانگی های دارای حروف مش رک از نظر آماری در سدر اح تال  %5بر اسا

Municipal Waste Compost
)(MWC

بیوچار کتپوست
)Biochar of MWC (BMWC

لج فاضالب
)Sewage Sludge (SS

بیوچارلج فاضالب
)Biochar of SS(BSS

کود فاوی
)Cow Manure(CM

بیوچار کود فاوی
)Biochar of C M (BCM

آزمون دانک تفاوت معنیداری ندارند

on the basis Duncan test.Means with the same letter are not significantly different at P≤ 0.05 level
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بههر حال برای تصتی فیری در ممورد مصمرف و مقمدار مصمرف
بیوچار هر یک از ای دو منبع ،قابلیت آنها در افزایش تموری خماک
نیز بایس ی به عنوان یک عامل محدود کننده در نظر فرف مه تمده یما
مدیریت تود.
تغییرات توری خاک با زمان ،تحت تأثیر تیتارهای مخ لف ،یمک
روند افزایشی را نشمان داد ( جمدول  .)3چمه در ممواد اولیمه و چمه در
بیوچارهای حاصل از آنها ،تغییر توری خاک با فذتت زممان بسمیار
بدئی و لیر معنیدار بوده است .ای بدان معناست که برآیند واکمنش
های تیتیایی و از جتله واکنشهمای انحمالل و رسموب و هتچنمی
فرآیندهای بیولموژیکی در ممدت  180روز دوره خوابانیمدن ،در جهمت
افزایش امالح محلول پیش رف ه است ولی ای افزایش هنوز معنمیدار
نشده است.

اثر تیمارها بر  pHخاک

مدابق با تکل  ،2مصرف مقادیر معادل کرب ( 2/2فر کرب در
یک کیلوفر خاک) از هر یک از مواد اولیمه و بیوچمار حاصمل از آنهما
سبب کاهش معنیدار  pHسوسپانسیون  1 :2/5خاک به آب تد .بجز
بیوچار لج فاضالب ،سایر بیوچارها و مواد اولیه سبب تغییر  pHخاک
از  8/4به  8/04تدند ولی ای عدد در تیتار بیوچار لجم فاضمالب از
 8/4به  8/12رسید.
اللب فزارتات در مورد تأثیر بیوچارهای مخ لمف بمر  pHخماک،
مبی افزایش  pHخاک در اثر مصرف بیوچار بودهاند و ح ی بعضمی از
آنها از بیوچار به عنوان یک ابزار برای  limingیا آهکدهمی خماک
نا بردهاند ( .)11منشاء ای فزارتات اللب تحقیقمات انجما تمده در
خاکهای اسیدی و مناطق پرباران و نیزخاکهای با هموازدفی تمدید
بوده است .هتچنی بیوچارهای مورد بررسی درچنی تحقیقاتی ،بیش ر
بیوچارهای دما باال بوده اند (.)25

شکل  -2مقایسه اثر تیمارها بر  pHخاک ( آزمون دانکن )α = 0/05
)Figure 2- The effect of treatments on Soil pH (Duncan α=0.05

ای در حالی است که خاک مورد بررسی در تحقیق حاضر ،خماک
آهکی جوان با بافت سبک و  pHقلیایی و بیوچارهای بکار رف ه درای
تحقیق بیوچارهای دما پایی میباتمد .بیوچارهمای دمما پمایی دارای
مقادیری کرب پیروژنیک و قابل دس ر هسم ند ( 9و  )23کمه خمود
سبب افزایش فعالیت میکروبی خاک و فشار  CO2در خاک و درن یجه
کاهش  pHخاک حداقل به صورت موضعی میتوند .هتچنی بسم ه
به نوع ماده اولیه ،فروههای عامل م فماوتی ممیتوانمد در بیوچارهمای
حاصله به وجود آید کمه روی  pHخماک تأثیرفمذار باتمند .فزارتمات

م عددی وجود دارد مبنی بر اینکه بیوچار به خاطر فراه آوردن ترایط
محیدی مناسب برای رتد میکروارفانیس ها جتعیت میکروبی خاک را
افزایش میدهد .اسیدهای آلی ترتر تده از ای جتعیت میکروبی نیز
میتواند از عوامل دخیل در کماهش جزئمی  pHخماک باتمد .می مه و
هتکاران ( )24در بررسی اثرات ه افمزای بیوچمار و کودهمای ،NPK
روی سویا در یک خاک قلیایی ،کاهش  pHناتی از مصرف بیوچار را
عامل افزایش قابلیت جذب فسفر دانس ند.
بررسی تغییرات  pHدر طول مدت انکوباسیون یا خوابانیدن ،نشان

تأثیر بیوچارهاي مختلف و مواد اولیه آنها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاك...

میدهد که چه در تاهد و چه در هریک از تیتارها ،بما فذتمت زممان
تغییر محسوسی در  pHخاک ایجاد نشده است (جدول  .)4ایم بمدان
معناست که در هتان  10روز اب دایی انکوباسیون ،عوامل کن رل کننده
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 pHخاک در سیس های ایجاد تده در اثر مصرف هر یک از تیتارها،
با یکدیگر به تعادل رسیدهاند و ای تعادل در طول ممدت انکوباسمیون
برقرار مانده است.

جدول  -4روند تغییرات  pHخاک در طول مدت خوابانیدن تحت تأثیر تیمارهای مختلف (آزمون دانکن )α = 0/05
Table 4- The trend of pH of 1:2.5 suspension of soil: distilled water during the incubation period
)(Duncan α=0.05

 180روز

 120روز

 60روز

 30روز

 10روز

180 day

120 days

60 days

30 days

10 days

)pH (1:2.5
8.4 a

8.4 a

8.5 a

8.4 a

8.5a

8b

8b

8.1 b

8b

8.1b

8b

8b

8b

8.2 b

8b

8b

8.1 b

8.1 b

8b

8b

8.1 b

8.1 b

8.1 b

8.1 b

8.2 b

8b

8b

8b

8.1 b

8.1 b

8b

8b

8b

8.1 b

8.1 b

تاهد
Ctrl

کتپوست

میانگی های دارای حروف مش رک از نظر آماری در سدر اح تال  %5بر اسا

Municipal Waste
Compost
)(MWC

بیوچار کتپوست
Biochar of MWC
)(BMWC

لج فاضالب
)Sewage Sludge (SS

بیوچارلج فاضالب
)Biochar of SS(BSS

کود فاوی
)Cow Manure(CM

بیوچار کود فاوی
Biochar of C M
)(BCM

آزمون دانک تفاوت معنیداری ندارند

on the basis Duncan test.Means with the same letter are not significantly different at P≤ 0.05 level

اثر تیمارها بر فسفر قابل استفاده خاک

تأثیر تیتارها بر میزان فسفر قابل اس فاده خاک در تکل  3نشمان
داده تده است .مصرف مقادیر معادل کرب (  2/2فر کرب در یمک
کیلوفر خاک) از لج فاضالب ،مقدار فسفر قابل اس فاده خاک را بما
 3/28برابر افزایش از  6/4میلیفر در کیلوفر خاک در تاهد به 21
میلیفر در کیلوفر خاک رساند .مصرف هتان مقدار کرب معادل از
کود فاوی ،سبب افزایش فسفر خاک بمه میمزان  2/45برابمر تماهد و
مصرف هتان مقدار کرب معادل از کتپوست ،موجمب افمزایش فسمفر
قابل اس فاده خاک به میزان  81درصد تاهد فردید.
در بی بیوچارها ،کاربرد مقمدار معمادل  2/2فمر کمرب در یمک
کیلوفر خاک از بیوچار کود فاوی با  6/35برابر افزایش در فسفر قابل
اس فاده خاک نسبت به تاهد ،میمزان فسمفر قابمل اسم فاده را از 6/4
میلیفر در کیلوفر خاک بمه  40/7میلمیفمر در کیلموفر رسماند.
بیوچار لج فاضالب ،فسفر خاک را  3/94برابمر افمزایش نسمبت بمه
تاهد از  6/4به  25/2میلیفر در کیلموفر رسماند .مصمرف بیوچمار
کتپوست سبب افزایش فسفر خاک به میمزان  2/71برابمر نسمبت بمه
تاهد تد.

بهطور کلی در بی مواد اولیه ،لج فاضالب بیش ری میزان فسفر
قابل اس فاده را در خاک ایجاد نتمود ،در بمی بیوچارهما ،بیوچمار کمود
فاوی از ای لحاظ رتبه اول را داتت .بیوچار کردن مواد اولیمه آلمی و
مصرف آنها در هر سه مورد سبب افمزایش بیشم ری در مقمدار فسمفر
قابل اس فاده خاک نسبت به مواد اولیه تد .فسفر خاک در اثر مصمرف
بیوچار کود فاوی نسبت به مصرف کود فماوی بمه میمزان  2/6برابمر
افزایش یافت .کت مری افمزایش فسمفر در اثمر بیوچمار کمردن لجم
فاضالب به میزان  1/2برابر نسبت به لج فاضالب بود .نک مه قابمل
تأمل اینکه افرچه با توجه به جدول  ،2فسفر کل موجود در تیتارهای
کود فاوی ،بیوچار کود فاوی و بیوچار لج فاضالب ،یکسان و برابر با
 80میلیفر در کیلوفر خاک میباتمد ،اثمر آنهما بمر فسمفر قابمل
اس فاده خاک یکسان نیست .آنچه مسل است اینکمه افمزایش فسمفر
قابل اس فاده خاک تحت تأثیر تیتارهای مذکور میتواند ناتی از مقدار
فسفر قابل اس فاده موجود در آنها ،اثر تیتارها در قابل اس فاده کمردن
فسفر موجود در خاک و یا ناتی از تأثیر توا هر دو عامل باتد .علمی
رل بیش ر بودن فسفر کل در کتپوست و بیوچار آن نسمبت بمه کمود
فاوی و بیوچار آن ،ضعیفتر بودن اثر کتپوست و بیوچار کتپوسمت در
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افزایش فسفر قابل اس فاده خاک نیز میتواند به طریق فموق توضمیر
داده تود .زیهانگ و هتکاران ( )40در تحقیقات خود با  9نوع بیوچمار
فیاهی ،نشمان دادنمد کمه نقمش بیوچمار در بهبمود قابلیمت دس رسمی
فسفرخاک ،از دو طریق اعتال میتود .یکمی اضمافه کمردن مسم قی

فسفر به خاک و دیگری افزایش نگهداتت فسفر در خماک .آنهما بما
انجا آزمایشات جذب و واجذب فسفر روی بیوچارها اظهار کردند کمه
بس ه به نوع بیوچار و للظت فسفر خاک ،تدت و ضمعف بیوچارهما در
ایفای ای دو نقش م فاوت است.

شکل  -3مقایسه اثر تیمارها بر فسفر قابل استفاده خاک (آزمون دانکن )α = 0/05
)Figure 3- The effect of treatments on soil available phosphorous (Duncan α=0.05

بر اسا آنچه در جدول  5مالحظه میتود ،افرچه مقمدار فسمفر
قابل اس فاده خاک در بعضی از تیتارهای تشفانه بما فذتمت زممان
دارای فراز و نشیبهایی است ،ولی در تتامی آنهما یمک رونمد کلمی
صعودی را نشان میدهد .تغییرات فسفر تحت تأثیر تیتار کتپوست تما
روز  60ا افزایش یافت به نحوی که از  8/33در روز ده بمه 14/90
میلیفر در کیلوفر خاک تما روز  60ا رسمید .پمس از آن بما یمک
کمماهش تمما روز  120ا و  180ا بممه  11/6رسممید .در تیتممار بیوچممار
کتپوست ،ای روند افزایشی تا روز  120ا ادامه داتت و فسفر قابمل
اس فاده از  16/4در روز ده به  19/2در روز  120ا رسید .پس از آن
با یک کاهش معنیدار تا روز  180ا به  17/6میلیفمر در کیلموفر
خاک رسید .در تیتار لج فاضالب و بیوچار آن ،روند صمعودی تغییمر
فسفر قابل اس فاده تا روز  180ا ادامه یافت .در تیتار کود فاوی هم
افزایش مقدار فسفر قابل اس فاده تا روز  180ا ادامه داتمت ولمی در
تیتار بیوچار کود دامی بی زمان خوابانیدن  10تا  60روز ،یمک رونمد
افزایشی در میزان فسفر قابل اس فاده خاک مالحظه تد .بعد از آن بما
یک کاهش معنیدار به سدر پایی تری رسمید و تما پایمان  180روز
تغییر معنیداری نکرد.
با توجه به ای که در هیچ یک از تیتارها تغییمرات  pHخماک بما
زمان معنیدار نبود بنابرای نتیتوان بمر اسما تغییمر  ،pHتغییمرات
معنیدار فسفر با زممان را در تیتارهمای مخ لمف توجیمه کمرد .وجمود
مقادیری خاکس ر دارای فسفر اکسیده به صورت هتمراه بما بیوچارهما،

واکنشهای انحالل و رسوب و نیز آزاد تدن بیولوژیکی فسفر از منابع
پیروژنیک ( )25اح تالی موجود در بیوچارها و از منابع آلمی موجمود در
مواد اولیه و نحوه به تعادل رسیدن ای عواممل بما یکمدیگر در طمول
زمان میتواند توجیه کننده افزایش فسفر قابل اسم فاده و تغییمرات آن
در تیتارهای مخ لف باتد.
در مجتوع ،با توجه به تأثیر بارز مصمرف  7/6فمر بمر کیلموفر
خاک (معادل با  15ت در هک ار) بیوچار کود فاوی در افمزایش فسمفر
قابل اس فاده خاک ،و رساندن آن به حمد  40میلمیفمر در کیلموفر
یعنی حدود  2/5برابر حد بحرانی فسفر برای فند ( ،)3به نظر میرسد
که ح ی مقادیر کت ر مصرف ای نوع بیوچار در ترایط مشابه آزمایش
ب واند تتا و یا حداقل بخش قابل توجهی از فسفر مورد نیماز فیماه را
تأمی کند.
اثر تیمارها بر پتاسیم قابل استفاده

مقدار پ اسی قابل اس فاده خماک در اثمر مصمرف مقمادیر معمادل
کرب ( 2/2فر کرب در یک کیلوفر خماک) از ممواد آلمی اولیمه ،از
مقدار  75میلیفر در کیلوفر خاک در تاهد به مقدار  198میلیفر
در کیلوفر خاک در کود فاوی 135 ،میلیفر در کیلموفر خماک در
کتپوست و  181میلیفر در کیلوفر خاک در لج فاضمالب رسمید
(تکل .)4

تأثیر بیوچارهاي مختلف و مواد اولیه آنها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاك...
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جدول  -5روند تغییرات فسفر قابل خاک در طول مدت خوابانیدن تحت تأثیر تیمارهای مختلف (آزمون دانکن )α = 0/05
)Table 5- The trend of soil available phosphorous during the incubation period (Duncan α=0.05

 180روز

 120روز

 30روز

 10روز

180 days

30 days 60 days 120 days
)P available (mg kg-1

10 days

 60روز

6.4 v

6.3 v

6.45 v

v

6.4

6.4 v

11.6 t

11.6 t

14.9 r

11.8 t

8.33u

17.6 mn

l

19.2

17.2 no

16.8 op

16.4 p

23.2 h

hi

22.8

ij

20.8

15.6 q

22.4

d

28

27.2 e

24.8 f

m

k

24 g

22 j

18

17.2 no

15.6 q

s

13.6

14.1 s

40.8 b

40.4 b

42.4 a

40.4 b

39.5 c

میانگی های دارای حروف مش رک از نظر آماری در سدر اح تال  %5بر اسا

تاهد
Ctrl

کتپوست
Municipal Waste Compost
)(MWC

بیوچار کتپوست
)Biochar of MWC (BMWC

لج فاضالب
)Sewage Sludge (SS

بیوچارلج فاضالب
)Biochar of SS(BSS

کود فاوی
)Cow Manure(CM

بیوچار کود فاوی
)Biochar of C M (BCM

آزمون دانک تفاوت معنیداری ندارند

on the basis Duncan test.Means with the same letter are not significantly different at P≤ 0.05 level

مصرف بیوچارها نیز مقمدار پ اسمی خماک را از  75میلمیفمر در
کیلوفر خاک در تاهد به  390میلیفر در کیلوفر خماک در تیتمار
بیوچار کود فاوی 150 ،میلیفر در کیلوفر خماک در تیتمار بیوچمار
کتپوست و  81میلیفمر در کیلموفر خماک در تیتمار بیوچمار لجم
فاضالب رساندند .به عبارت دیگر مصرف مقمادیر معمادل کمرب (2/2

فر کرب در یک کیلوفر خاک) از هر یک از منابع آلی اع از ممواد
آلی اولیه و یا بیوچارهای حاصل از آنها سمبب افمزایش پ اسمی قابمل
اس فاده خاک نسبت به تماهد تمد .بیشم ری افمزایش پ اسمی قابمل
اس فاده خاک در بی مواد اولیه ،ناتی از مصرف کود فماوی و دربمی
بیوچارها ناتی از مصرف بیوچار کود فاوی بود.

شکل  -4مقایسه اثر تیمارها بر پتاسیم قابل استفاده خاک (آزمون دانکن )α = 0/05
)Figure 4- The effect of treatments on soil available potassium (Duncan α=0.05
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پ اسی و هدایت ای واکنشها به ستت رهاسمازی بیشم ر پ اسمی از
منابع خاکی آن باتد .در سایر تیتارها نیز افزایش پ اسی قابل اس فاده
نسبت به تاهد ،میتواند ناتی از پ اسی قابل اس فاده موجمود در ایم
تیتارها ،تأثیر ای تیتارها بر رهاسازی پ اسی از منابع خماکی آن و یما
ناتی از تأثیر توأ هر دو عامل باتد.
بررسممی رونممد تغییممرات پ اسممی قابممل اس م فاده خمماک در مممدت
انکوباسیون در تیتارهای مخ لف (جدول  )6نشان داد که تحمت تمأثیر
هر یک از تیتارها ،تغییرات مقدار پ اسی قابل اس فاده خاک با فذتت
زمان معنیدار نبود.
با توجه به اثر بارز مصرف  7/6فر بر کیلوفر خماک (معمادل بما
 15ت در هک ار) بیوچار کود فاوی در افزایش پ اسی قابمل دسم ر
خاک و رساندن آن به  390میلیفر در کیلوفر یعنی حدود  2برابمر
حد بحرانی پ اسی خاک برای فند ( ،)3به نظر ممیرسمد کمه ح می
مقادیر مصرف کت ر ای نوع بیوچار در ترایط مشمابه آزممایش ب وانمد
تتا و یا حداقل بخش قابل توجهی از نیماز پ اسمیتی فیماه را مرتفمع
نتاید.

بیوچار کردن لج فاضالب و مصرف آن تفاوتی با مصمرف مماده
اولیه آن یعنی لج فاضالب نداتت .بیوچار کردن کمود فماوی سمبب
افزایش پ اسمی قابمل اسم فاده خماک از  198بمه  390میلمیفمر در
کیلوفر خاک تد .درحالیکه بیوچار کردن کتپوسمت مقمدار پ اسمی
قابل اس فاده خاک را از  135میلیفر در کیلوفر به  150میلمیفمر
در کیلوفر رساند .به عبارت دیگر بیوچمار کمردن کمود فماوی سمبب
افزایش پ اسی قابل اس فاده خاک به میزان  1/97برابر نسبت به کمود
فاوی تد .در حالیکه افزایش پ اسی قابل اس فاده خاک دراثر مصرف
بیوچار کتپوست نسبت به مصرف کتپوست 1/1 ،برابر بود .با توجه به
جدول  ،2مقدار پ اسی کل موجود در تیتمار بیوچمار کمود فماوی 220
میلیفر در کیلوفر خاک است که به فرض قابل اس فاده بودن تتا
آن و با اح ساب پ اسی قابل اسم فاده اولیمه خماک ( 76میلمیفمر در
کیلوفر خاک) ،مقدار نهایی پ اسی قابل اس فاده خاک  296میلیفر
در کیلوفر خاک خواهد بود که حدود  94میلمیفمر در کیلموفر بما
مقدار اندازهفیری تده یعنی ،390فاصله دارد .ای امر میتواند اح تاال
نشان دهنده تأثیر بیوچار کود فاوی بر فرآیندهای جمذب و رهاسمازی

جدول  -6روند تغییرات پتاسیم قابل خاک در طول مدت خوابانیدن تحت تأثیر تیمارهای مختلف (آزمون دانکن )α = 0/05
)Table 6- The trend of soil available phosphorous during the incubation period (Duncan α=0.05

 180روز

 120روز

180 days

30 days
60 days 120 days
)K available (mg kg-1

 30روز

 60روز

 10روز
10 days

74.3 e

75 e

75.7 e

e

76.3

73.7e

132.7 d

135.3 d

133 d

140 cd

135d

151.7c

154 c

147 cd

149.3 c

151.7c

79.7 e

81.7 e

81.7 e

84 e

79.7e

79.7 e

81.7 e

79.7 e

81.3 e

84e

199.3 b

204.3 b

194.7 b

199.7b

194.7b

392 a

393 a

393.7 a

381.6 a

393.3 a

میانگی های دارای حروف مش رک از نظر آماری در سدر اح تال  %5بر اسا

تاهد
Ctrl

کتپوست
Municipal Waste Compost
)(MWC

بیوچار کتپوست
)Biochar of MWC (BMWC

لج فاضالب
)Sewage Sludge (SS

بیوچارلج فاضالب
)Biochar of SS(BSS

کود فاوی
)Cow Manure(CM

بیوچار کود فاوی
)Biochar of C M (BCM

آزمون دانک تفاوت معنیداری ندارند

on the basis Duncan test.Means with the same letter are not significantly different at P≤ 0.05 level

نتیجهگیری
بر اسا آنچه از ن ای ای تحقیق بر میآید تبمدیل همر یمک از
مواد آلی کتپوست زباله تهری ،لج فاضالب و کود فاوی به بیوچمار
و اس فاده از آن در ترایط آزمایش ،سبب افزایش قابل توجه در مقمدار

فسفر و پ اسی قابل اس فاده خاک نسبت به تاهد و ممواد اولیمه تمده
است (بیوچار لج فاضالب فقط بر فسفر قابمل اسم فاده خماک ممؤثر
بود) .بنابرای اس فاده از بیوچارهای مذکور ،میتوانمد پ انسمیل بماالیی
برای کاهش مصرف برخی از کودهای تیتیایی داتم ه باتمد .از ایم
دیدفاه ،ترتیب برتری بیوچارها بمه صمورت :بیوچمارلج فاضمالب <
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...تأثیر بیوچارهاي مختلف و مواد اولیه آنها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاك

 انجا تحقیقات فلدانی و، ای امر.در کشاورزی کشورمان بهره جست
مزرعهای فس رده برای خصوصیات خاکی دیگر در ترایط آب و خاک
 با انواع بیوچارها و محصوالت زراعی و بالی مخ لف را طلب،م فاوت
.میکند

سپاسگزاری
 آخونمد، احتمدپور،بدی وسیله از زحتات آقایان مهند مهمدوی
 کارتناسان مح ر آزمایشگاه بخمش تحقیقمات خماک و،زاده و بیگی
آب مرکز تحقیقمات و آمموزش کشماورزی و منمابع طبیعمی خراسمان
رضوی که در انجا ای تحقیق هتکماری تایسم های داتم ند کتمال
. تشکر و ام نان را دار

 بیوچمار.بیوچار کتپوست زباله تهری < بیوچار کود فماوی ممیباتمد
pH  تاثیری بمر پ انسمیل آنهما در تغییمر،کردن هر یک از مواد اولیه
 در دو بیوچمار دیگمر، بجز بیوچمار لجم فاضمالب.خاک ندات ه است
 با توجه بمه.پ انسیل افزایش توری خاک بیش ر از مواد اولیه میباتد
ای که بزرفی توری ایجاد تده خصوصا در خاکهای لیرتور چندان
چشتگیر نیست و فذت ه از آن بما ممدیریت مناسمب کشمت و کمار و
، بنابرای در مقادیر بهکار رف مه در آزممایش،آبشویی قابل تعدیل است
 در مجتوع با توجمه بمه اینکمه اصموال.فاک ور بازدارندهای نخواهد بود
ماندفاری بیوچارها در خاک به مراتب بیش ر از مواد اولیه آنها فزارش
 میتوان از بیوچارهای مناسمب از جتلمه بیوچارهمای بکمار،تده است
 به عنموان پ انسمیلی بمرای ارتقماء پایمدار سمدر،رف ه در ای تحقیق
 کاهش مصرف کودهمای تمیتیایی،حاصلخیزی خاک و هتگا با آن
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Introduction: Global warming is strongly linked to the increase in greenhouse gas emissions to the
atmosphere. One of the most efficient ways to reduce the amount of atmospheric CO2 is to produce a lot of
biomass and convert the biomass into a biochar. Biochar is an organic carbon-rich solid that can be obtained
from pyrolysis of various organic materials. In other words, biochar can be produced via thermal degradation of
many organic materials such as vegetation biomass, animal waste, sewage sludge, etc. in absence or lack of
oxygen. Biochar is more resistant to microbial degradation than its feedstock and has a mean resistance time of
several decades. In connection with the use of biochar, the most researches have been done in non-fertile and
highly weathered soils. The most significant effects of biochar application, have been also observed in strongly
acidic soils. In many arid and semi-arid regions of the world, including Iran, the soil organic matter content is
low. The lack of organic resources and their instability in the soil are considered as some of the most important
challenges in improving soil fertility and plant growth and yield. To improve soil fertility by using insufficient
existing organic resources, stabilizing organic matter by converting it into the biochar can be a fundamental
strategy. If this strategy is applied in our country with calcareous soils, it is necessary to study the effects of
different biochars on calcareous soils from different aspects .In this regard, in the present study, the effect of
three types of biochar in a calcareous soil has been investigated in comparison with their feedstock.
Materials and Methods: The effects of three types of biochar and their feedstock in a calcareous soil were
investigated in a 6-months period of incubation. A completely randomized design in the form of split plot
experiment, was carried out. The main plots were consisted of Control, Municipal Waste Compost (MWC) and
its biochar (BMWC), Sewage Sludge (SS) and its biochar (BSS) and Cow Manure (CM) and its biochar (BCW).
The sub plots consisted of five sampling times as 10, 30, 60, 120 and 180 days after the beginning of incubation.
Application rate of each treatment per kilogram of soil was calculated based on having the same weight of
organic carbon content. So that all treatments contained 2.2 grams of organic carbon. After mixing the treatment
with soil and adjusting the humidity to the moisture content of the field capacity (FC), they were transferred to
the cans (with 3 holes embedded on their doors) and kept at 25°C in the incubator. During the 6-month
incubation period, soil moisture was set at FC levels at intervals of two to three days. Sub samples were taken at
five times. After air drying the sub samples, the chemical parameters such as EC of 1:2.5 extract, pH of 1:2.5
suspension, available phosphorus (extracted with sodium bicarbonate 0.5N) and available potassium (extracted
with ammonium acetate 1N) were measured. After data collection, statistical analysis was performed using SAS
software.
Results and Discussion: The soil texture was sandy loam with 21% of clay, 7% of silt and 72% of sand. Soil
CaCO3 content and soil organic carbon content was 16% and 0.23% respectively. Available forms of potassium
and phosphorous in soil were 76 and 6.3 mg kg-1, respectively. According to the results, under the influence of
each treatment, the variation of soil available P, showed a significant increasing trend with the time. Changes in
available potassium and soil pH were not significant over the time. Variation of soil salinity with time although
showed an increasing trend but was not significant. Comparison of the effects of treatments showed that both
biochars and their feedstock could significantly increase the available phosphorus and potassium in soil. In this
regard, the effect of biochars was more pronounced than their feedstock. Among the feedstock, ranking for
enhancing effect on available P, was SS > CM > MWC and among the biochars, it was BCM > BSS > BMWC.
Ranking for enhancing effect on available K, was CM > MWC > SS and BCM > BMWC > BSS among the
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feedstock and biochars respectively. The increase in available phosphorus and potassium due to the use of
biochars were much higher than that of total phosphorus and total potassium added by biochars. The soil pH
decreased as a result of the application of each treatment compared to control. In this regard, the significant
difference between biochars and their feedstock were not seen. Probable presence of some amounts of pyrogenic
carbon with biochars can be one of the reasons for soil pH reduction. Electrical conductivity of 1:2.5 extract of
soil was increased by all treatments compared to the control. Except for BSS, two other biochars significantly
increased soil salinity more than their feedstock. This increasing effect on soil salinity can be partially due to the
existence of some amount of ash accompanied with biochars.
Conclusions: Application of biochars derived from cow manure, sewage sludge or municipal waste compost
in this experimental conditions, led to a significant increase in the amount of available phosphorus and potassium
in soil compared to control and their feedstock. Therefore, the use of these biochars can have a high potential for
reducing the consumption of some chemical fertilizers. From this point of view, the order of the superiority of
the coal was as follows: biochar of cow manure > biochar of municipal waste compost> biochar of sewage
sludge. The conversion of any of these feedstock to biochar did not have an effect on their potential for soil pH
changes. Except for biochar of sewage sludge, in two other biochar, the potential for increasing soil salinity was
higher than the feedstock. Considering that the durability of biochar in soil is much higher than that of its
feedstock, it is possible to use suitable biochars such as those examined in this study as a great potential for the
sustainable improvement of soil fertility and for reducing the use of chemical fertilizers in our country's
agriculture. This requires extensive field researches for other soil properties in different soil and water
conditions, with different kinds of biochars and crops.
Keywords: Biochar, Manure, Municipal waste compost, Sewage sludge
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پیشبینی پراکنش مکانی مادۀ آلی خاک با استفاده از شاخصهای توپوگرافی و تکنیک شبکۀ
عصبی مصنوعی-کریجینگ
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چکیده
مادۀ آلی یکی از فاکتورهای مهم کیفی خاک است که تأثیر زیادی بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارد .هدف از این ژنژوه
برآورد تغییرات مکانی مادۀ آلی خاک و وضعیت آن با استفاده از تکنیک شبکۀ عصبی مصنوعی-کریجینگ در اراضی دشت قروه در استان کردستان بود.
بدی منظور تعداد  150نمونۀ خاک به روش سیستماتیک با فواصل  2×2کیلومتر از عمق  0تا  15سانتیمتری جمعآوری شد .مقدار مادۀ آلی خاکهنا در
آزمایشگاه اندازه گیری شد .با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی رابطۀ بی مقدار مادۀ آلی و ژارامترهای توژوگرافی (ارتفاع ،درصند شنی  ،جهنت شنی و
شاخص خیسی توژوگرافی) بدست آمد .به کمک مدل بدست آمده نقشۀ اولیۀ مادۀ آلی خاک تهیه شد .سپس مقدار باقیمانندههنای مندل شنبکۀ عصنبی
مصنوعی با روش کریجینگ معمولی درون یابی شد که ژس از ادغام آن با نقشۀ اولیه نقشۀ نهایی مادۀ آلی خاک بدست آمد .نقشنۀ وضنعیت منادۀ آلنی
خاک از همپوشانی نقشۀ مادۀ آلی خاک با نقشۀ بافت خاک در چهار کال س خیلی کم ،کم ،متوس و زیاد بدست آمند .نتنایا لاصنل از شنبکۀ عصنبی
مصنوعی نشان داد که متغیرهای ارتفاع و جهت شی اثر معنیداری بر روی مقدار مادۀ آلی خاک داشتند ( .)P>0/05بر اسا س نتایا لاصنل از ارزینابی
متقاطع روش شبکۀ عصبی مصنوعی-کریجینگ توانست  89درصد از تغییرات مکانی مادۀ آلی خاک را توصیف کند .نقشۀ وضعیت مادۀ آلی خاک نشان
داد که در لدود  79درصد از خاکهای منطقه از نظر مادۀ آلی در وضعیت خیلی کم و کم قرار دارند.
واژههای کلیدی :تغییرات مکانی ،شاخصهای توژوگرافی ،شبکۀ عصبی مصنوعی-کریجینگ ،مادۀ آلی خاک
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مادۀ آلی خاک تأثیر زیادی بر ویژگیهنای فیزیکنی ،شنیمیایی و
بیولوژیکی خاک دارد .ظرفیت نگهداشت آب ،مقدار مواد غذایی خناک
و نیز ساختمان خاک با افزای مادۀ آلنی خناک بهبنود منییابند (.)5
مدیریت صحیح مادۀ آلی میتوانند فرسنای خناک را کناه داده و
بارخیزی خاک را افزای دهد .بعالوه ،افزای مادۀ آلی خناک نقن
مهمی در کاه دیاکسید کرب اتمسنفری و جلنوگیری از تغیینرات
اقلیمی دارد (.)28
خاکها در نتیجۀ اثرات اقلیم ،موجودات زنده بر روی مواد مادری
زمی شناختی در موقعیتهای مختلف توژوگرافی در طول زمان بوجود
آمدهاند .تغییر در عوامل خاکسازی باعث ایجاد تغییر در خناکهنا منی

 2 ،1و  -3به ترتی استادیار ،دان آموختۀ کارشناسی ارشد و مربنی گنروه علنوم و
مهندسی خاک ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
(* -نویسندۀ مسئول)Email: a.mahmoodi@uok.ac.ir :
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.68428

گردد ( .)18در کشاورزی دقیق مدیریت خاکها با ای تغییرات تطبیق
داده میشود .ای کار باعث مصرف بهینۀ نهنادههنای کشناورزی منی
گردد .از اینرو ،مدیریت صنحیح زراعنی در کشناورزی دقینق نیازمنند
شناخت و ژی بینی تغییرات مکانی ویژگیهای خاک است (.)8
ناهمگونی خاک را میتوان با استفاده از نمونهبرداری ژیوسنته ینا
ناژیوسته 4تخمی زد .در نموننهبنرداری ژیوسنته ویژگنی مشخصنی از
خاک در تمام نقاط میدانی اندازهگیری میشنود .این کنار معمنوا بنا
تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای یا هوایی و یا از طرینق جمنعآوری
دادههای زمینی با استفاده از تکنیکهای سنج از دور صنورت منی
گیرد .نمونهبرداری ژیوسته برای تمام نقاط میدان مورد مطالعه داده به
دست میدهد بدون اینکه نیازی به درون یابی بی اندازهگیریها و ینا
طرح خاصی برای نمونهبرداری باشد (.)18
نمونهبرداری ناژیوسته معموا با جمعآوری نموننههنای خناک بنا
استفاده از تکنیکهای نمونهبرداری از نقاط و اعمنا از ژنی تعینی
شده صورت میگیرد .برخالف نمونهبرداری ژیوسته ،در نموننهبنرداری
4- Continuous or discrete sampling
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ناژیوسته تنها یک زیرمجموعه نمونه از جامعه وجنود دارد .اگنر تعنداد
کافی نمونه جمعآوری گردد ،ویژگیهای جامعه را میتوان با اسنتفاده
از تکنیکهای زمی آماری استنتاج کرد ( 4 ،3و  .)14تکنیک اصلی در
روشهای زمی آماری کریجینگ اسنت کنه بهتنری تخمنی خطنی
غیراری از یک متغیر مکانی را بدست میدهد ( .)13با ای لال ،نتایا
روش کریجینگ زمانی رضایتبخ است که تعداد نموننههنا کنافی
باشند .ای امر هزینه و زمان نقشهبنرداری را افنزای منیدهند (.)11
یکی دیگر از روشهای زمی آماری کوکریجینگ است .کوکریجیننگ
در واقع نوعی کریجینگ توسعه یافته است کنه در آن از رابطنۀ بنی
متغیر اصلی با یک یا چند متغیر کمکی برای درونیابی متغینر اصنلی
استفاده میشود ( 25 ،9و  .)27دقنت این روش زمنانی بااسنت کنه
ضری همبستگی بی متغیر اصلی با متغیرهای کمکنی  0/5و بیشنتر
بوده و تراکم نمونهبرداری متغیر کمکی باا باشد ( 24 ،22و .)29
از دیگر روشهایی که در آنها از رابطۀ بی متغیر اصلی با یک ینا
چند متغیر کمکی برای درونیابی متغیر اصلی استفاده منیشنود روش
هنای تلفیقنی رگرسنیون-کریجینننگ ینا شنبکۀ عصنبی مصنننوعی-
کریجینننگ اسننت .در ای ن روشهننا ابتنندا بننا اسننتفاده از روشهننای
رگرسیونی یا شبکههای عصبی مصنوعی رابطۀ بی متغینر اصنلی بنا
متغیرهای کمکی بدست میآید .با استفاده از مدل بدست آمنده نقشنۀ
اولیۀ متغیر اصلی تهیه میشود .سپس مقدار باقیماندهها بنا اسنتفاده از
کریجینگ معمولی درونیابی میشود .در نهایت نقشنۀ نهنایی متغینر
اصلی از جمع نقشۀ اولیه با نقشۀ باقیماندهها بدست میآید ( 20و .)6
شبکههای عصبی روشهای هوشمند مدلسازی هستند که همانند
سیستم عصبی انسان عمل میکنند .ای شبکهها تواننایی ینادگیری و
تعمیم اطالعات را دارند .مزیت اصلی شبکههای عصبی در ای اسنت
که بر خالف روشهای رگرسیونی نیازی به ارتباط از ژی تعیی شنده
ای میان دادههای ورودی و دادههایی که قرار است ژی بیننی شنوند،
ندارند .از آنجایی که خاک یک سیستم طبیعی و ناهمگ است ،ایجناد
ارتباط میان خصوصیات آن تا لدی دشوار است .از ای رو ،در ای گونه
سیستمها شبکههای عصبی معمنوا کناراتر از روشهنای رگرسنیونی
عمل میکنند ( .)15بعنوان مثال اینگلبی و کراو ( )8از طول موجهنای
مختلف طیف بازتاب شده از خاک برای ژنی بیننی منادۀ آلنی خناک
استفاده کردند .نتایا مطالعات آنها نشان داد کنه شنبکههنای عصنبی
مصنوعی نسبت به رگرسیون چندمتغیرۀ خطی کارایی بیشنتری بنرای
ژی بینی مادۀ آلی خاک دارند.
شاخصهای توژوگرافی ،که از نقشههای رقنومی ارتفناع ()DEM
بدست میآیند ،میتوانند متغیر کمکی مفیدی برای ژی بینی برخی از
ویژگیهای خاکها باشد .بعنوان مثال ژاو و همکاران ( )30با اسنتفاده
از شبکههای عصبی مصنوعی مدلی برای ژی بینی منادۀ آلنی خناک
بوجود آوردند .آنها برای اینکار از ژارامترهای توژوگرافی و نیز از برخی
از ویژگیهنای خناک کنه از نقشنۀ خناک بنا مقینا س ()1/1000000

استخراج شده بود ،استفاده کردند .نتایا بدسنت آمنده نشنان داد کنه
شاخص موقعیت شی عمودی 1مهمتری متغیر توصیف کنندۀ توزینع
مادۀ آلی خاک بود .سایر متغیرها مانند تیزی شی  2و تناب

ژتانسنیل

خورشیدی 3نیز تأثیر معنیداری بر روی توزیع مادۀ آلی خاک داشنتند.
مدل ایجاد شده در ای مطالعه بنا دو ژنارامتر ورودی شنامل موقعینت
شی عمودی و مقدار مادۀ آلی استخراج شده از نقشۀ خاک با مقیا س
( )1/1000000توانست  92درصد از تغییرات مادۀ آلی خناک را ژنی
بینی کند .آنها از مدل بدست آمده برای تهیۀ نقشۀ مادۀ آلی خناک بنا
وضوح باا استفاده کردند .نتایا ای مطالعه نشان داد که ژارامترهنای
توژوگرافی استخراج شده از نقشۀ  DEMبنه همنراه دادههنایی کنه از
نقشههای کلی خاک با مقیا س کوچک بدست میآیند ،میتوانند برای
تهیۀ نقشۀ مادۀ آلی خاک با دقت و وضوح باا با استفاده از شبکههای
عصبی مصنوعی اسنتفاده شنوند .گئنو و همکناران ( )7بنا اسنتفاده از
شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغینرۀ خطنی تغیینرات
مادۀ آلی خاک را در یک منطقنۀ تپنهای شنبیهسنازی کردنند .آنهنا از
شاخصهای توژوگرافی شامل شاخص خیسی ،شاخص موقعیت نسبی،
ارتفاع و طول شی کنه از نقشنۀ  DEMبدسنت آورده بودنند ،بنرای
ژی بینی مادۀ آلی خاک استفاده کردند .نتایا نشان دادند که شنبکه-
های عصبی ایجاد شده با استفاده از شاخص خیسی ،شاخص موقعینت
نسبی و طول شی بهتری کارایی را نسبت به سایر شبکههای عصبی
ایجاد شده و نیز رگرسیون چندمتغیرۀ خطی داشنتند .همنننی نتنایا
لاصل از شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسنیون چنندمتغیرۀ خطنی
نشان دادنند کنه در بنی شناخصهنای توژنوگرافی شناخص خیسنی
بیشتری تأثیر را بر ژراکن مادۀ الی خناک در منطقنۀ منورد مطالعنه
داشت.
دشت قنروه در اسنتان کردسنتان یکنی از منناطق مسنتعد بنرای
کشاورزی است .عملیات خاکورزی شدید و کشت و کنار نامناسن در
شرای اقلیم مدیترانهای ای منطقه باعث فرسای خاک و به تبع آن
از دست رفت عناصر غذایی و مواد آلی از خاکهای ای منطقنه منی
شود .ای مطالعه به بررسی وضعیت مادۀ آلی در خاکهای ای منطقه
میژردازد .بطور کلی اهداف ای ژژوه عبارتند از )1 :ارزیابی کارایی
برخی از ژارامترهای بدست آمده از نقشۀ رقومی ارتفاع برای ژی بینی
تغییرات مکانی مادۀ آلی خاک )2 ،برآورد تغیینرات مکنانی منادۀ آلنی
خاک با استفاده از روش شنبکۀ عصنبی مصننوعی -کریجیننگ و )3
ارزیابی وضعیت مادۀ آلی خاک در بخشنی از اراضنی دشنت قنروه در
استان کردستان.

1- Vertical slope position
2- Slope steepness
3- Potential solar radiation

پیشبینی پراكنش مکانی مادۀ آلی خاك با استفاده از شاخصهاي توپوگرافی ...

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه

منطقۀ منورد مطالعنه بخشنی از اراضنی دشنت قنروه در اسنتان
کردستان در غرب ایران با مسالتی در لدود  87هزار هکتار است ،که
در محدودۀ جغرافیایی  47درجه و  12دقیقه تا  47درجنه و  44دقیقنه

315

طول شرقی و  35درجه و  5دقیقه تنا  35درجنه و  26دقیقنه عنر
شمالی واقع شده است (شکل  .)1اراضی ای منطقنه عمندتا تپنهای و
دارای کاربری کشاورزی (آبی و دیم) میباشند .رژینم لرارتنی خناک
های ای منطقه مزیک و رژیم رطوبتی آنها زریک است.

شکل  -1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری
Figure 1- Location of the study area and distribution of the sampling points

نمونهبرداری و تجزیههای خاک

نمونهبرداری از خاکهای منطقۀ مطالعاتی در تابستان سال 1393
صننورت گرفننت .در مجمننوع تعننداد  150نمونننۀ خنناک بننه روش
سیستماتیک (شبکهای) با فواصل منظم  2×2کیلومتر جمنعآوری شند
(شکل  .)1در هر نقطه تعداد  6نمونه در داینرهای بنه شنعاع  1متنر از
عمق  0تا  20سانتیمتری برداشته شد .سپس نمونهها با هم مخلنوط
شدند و یک نمونۀ مرک بعنوان معرف آن نقطه بدست آمد .نمونههنا
در دمای آزمایشگاه هوا خشک شدند و سپس از النک  2میلنیمتنری
عبور داده شدند .مقدار مادۀ آلنی آنهنا بنه روش والکنی و بلنک ()26
اندازهگیری شد.
شاخصهای توپوگرافی

برای ژی بینی تغییرات مکانی مادۀ آلنی خناک از شناخصهنای
توژوگرافی بعنوان متغیر کمکی استفاده شد .شاخصهای توژوگرافی در
ای مطالعه از نقشههای  DEMتهیه شده توس سازمان نقشهبرداری

جغرافیننایی اینناات متحنندۀ آمریکننا ( )USGSاسننتخراج شنندند .این
شاخصها عبارت بودند از ارتفاع ( ،)Hدرصد شی ( ،)Sجهنت شنی
( )Aspو شنناخص خیسننی توژننوگرافی ( .)TWIشنناخص خیسننی
توژوگرافی و یا به اختصار شاخص خیسی ،که اولی بار توسن بنون و
کیرکبی ( )1ارائه شد ،معنرف خنوبی بنرای توزینع رطوبنت در سنطح
زمی نماست و به صورت زیر تعریف میشود:
  

TWI  ln 
 tan  
()1
که در آن  aسطح دریافت کنندۀ ویژه ( )m2/mو  βدرجنۀ شنی
است .سطح دریافت کننندۀ وینژه بنه صنورت مسنالت لنوزۀ آبخینز
باادست هر نقطه به طول مسیر دریافت کننندۀ جرینان در آن نقطنه
تعریف میشود ( .)1کلیۀ شاخصهنای فنو بنا اسنتفاده از ننرمافنزار
 ArcGIS 10.2محاسبه شدند (شکل .)2
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شکل  -2نقشههای شاخصهای توپوگرافی منطقۀ مورد مطالعه
Figure 2- Maps of topographic indices of the study area

مدلسازی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

به منظور ژی بینی روند کلی تغییرات مادۀ آلنی خناک از شنبکۀ
عصبی مصنوعی استفاده شند .شنبکۀ عصنبی منورد اسنتفاده در این
مطالعه از نوع ژی خور 1و دارای دو ایه بود .نرونهای اینۀ مخفنی
آن از نوع سیگموییدی و نرونهای ایۀ خروجی آن از نوع خطی بود.
ای نوع شبکه به دلیل کارایی باای آن در انطبا با مسائل بنویژه در
سیستمهای غیرخطی بطور گستردهای توس محققی مختلنف منورد
اسننتفاده قننرار گرفتننه اسننت ( 10 ،7و  .)30بننرای آمننوزش شننبکه از
الگوریتم ژسانتشار 2لونبرگ -مارکوات استفاده شد .تعداد ننرونهنای
1- Feed forward
2- Backpropagation

ایۀ مخفی بر مبنای توصیۀ کولوموگروف برابر  2n+1در نظر گرفتنه
شد که در آن  nتعداد متغیرهای ورودی اسنت ( .)2متغیرهنای ورودی
کاندیدا شده برای ایجاد شبکۀ عصبی مصنوعی ژارامترهای توژوگرافی
بودند که از نقشۀ رقومی ارتفاع بدست آمدند .ای متغیرها عبارت بودند
از ارتفاع ،مقدار شی  ،جهت شی و شاخص خیسی .قبل از مدلسازی
کلیۀ متغیرهای ورودی با استفاده از رابطۀ زیر استاندارد شدند:
x  xmin
Z i
xmax  xmin
()2
که در آن  Zمقدار استاندارد شده xi ،مقدار هنر داده xmin ،مقندار
لداقل دادهها و  xmaxمقدار لداکثر دادهها میباشد .ای تبدیل مقندار
دادهها را بی  0و  +1استاندارد و بنی بعند منیکنند .دادههنای منورد

پیشبینی پراكنش مکانی مادۀ آلی خاك با استفاده از شاخصهاي توپوگرافی ...

استفاده برای ایجاد شبکۀ عصبی به طور تصادفی به سه گروه آموزشی
( 75درصد) ،اعتبارسنجی ( 15درصند) و آزمنون ( 15درصند) تقسنیم
شدند.
برای انتخاب بهتری متغیرهای ورودی از بی متغیرهنای فنو از
روش ژیشرو استفاده شد .بدی صنورت کنه ابتندا از بنی شنبکههنای
عصبی با یک متغیر ورودی بهتری شبکۀ عصبی بر مبننای کمتنری
میانگی مربعات خطا ( )MSEانتخاب گردید .سپس به ای مندل بنه
ترتی متغیرهای دیگر اضافه شدند؛ با ای شنرط کنه باعنث کناه
معنیداری در خطاهای مدل گردند .آزمون مورد استفاده بنرای اینکنار
آزمون  t studentدر سطح معنیداری  0/05بود.

روش ارزیابی صحت

برای ارزیابی عملکنرد هرکندام از روشهنای درونینابی از روش
ارزیابی متقاطع اسنتفاده شند .بندی منظنور از سنه شناخص آمناری
میانگی خطا ( ،)MEضری نیکویی برازش یا ضنری تبینی ( )R2و
شاخص ن  -ساتکلیف ( )19( )NSاستفاده شد ،که بنه صنورت زینر
تعریف میشوند:
N
1
) ME  i1 Zˆ ( xi )  Z ( xi
()3
N



روشهای درونیابی

طبقهبندی وضعیت کمی مادۀ آلی خاک

در ای مطالعه وضعیت مقدار مادۀ آلی خاکها با توجه به کنال س
بافتی آنها در  4سطح خیلی کم ،کم ،متوس و زیاد طبقهبنندی شنده
است ،که معیارهای ای طبقهبنندی در جندول ( )1آورده شنده اسنت
( .)23بر ای اسا س طبقهبندی وضعیت کمی مادۀ آلی خاک در منطقۀ
مورد مطالعه با توجه به نقشۀ بافت خاک انجام شد .ای نقشه ،کنه در
شکل ( )3نشان داده شدهاند ،از مطالعات قبلی در ای منطقنه بدسنت
آمده است ( .)16بطوریکه نقشۀ بافت خاک نشنان منیدهند بخن
اعظم خاکهای ای منطقه ( 64درصد) دارای بافت سنگی لوم رسنی
میباشند .تنهنا لندود  19درصند از خناکهنای منطقنه دارای بافنت
متوس لومی بوده و بقیۀ خاکهای منطقه دارای سایر بافتها هستند
که بطور ژراکنده در منطقه توزیع یافتهند.
در ای مطالعه وضعیت مقدار مادۀ آلی خاکها با توجه به کنال س
بافتی آنها در  4سطح خیلی کم ،کم ،متوس و زیاد طبقهبنندی شنده
است ،که معیارهای ای طبقهبنندی در جندول ( )1آورده شنده اسنت
(.)23



 Z ( x )  Z ( x )Z ( x )  Z ( x )



 Z ( x )  Z ( x )  Z ( x )  Z ( x )


2

()4
روش اصلی در ای مطالعه برای برآورد تغییرات مکانی منادۀ آلنی
خاک روش شبکۀ عصبی مصنوعی-کریجیننگ بنود؛ امنا بنه منظنور
مقایسه از روش کریجینگ معمولی نیز اسنتفاده شند .در روش شنبکۀ
عصبی مصنوعی-کریجینگ ابتدا با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی
رابطۀ بی ماده آلی با شاخصهای توژوگرافی بدست آمد .با استفاده از
مدل بدست آمده نقشۀ اولیۀ ماده آلی خاک تهینه شند .سنپس مقندار
باقیماندهها با استفاده از روش کریجینگ معمنولی درونینابی شند .در
نهایت نقشۀ نهایی مناده آلنی خناک از جمنع نقشنۀ اولینه بنا نقشنۀ
باقیماندهها بدست آمد ( .)20 ،14کلیۀ محاسبات و تهینۀ نقشنههنا در
ای مطالعه بنا اسنتفاده از ننرمافزارهنای  MATLAB 8.6.0و Arc
 GIS 10.2انجام گرفت.
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در ای ن فرمننولهننا N ،تعننداد کننل نمونننههننا 𝑍(𝑥𝑖 ) ،مقننادیر
اندازه گیری شده 𝑍̂(𝑥𝑖 ) ،مقادیر ژی بینی شنده 𝑍̅(𝑥𝑖 ) ،مینانگی
مقادیر اندازهگیری شده و ) 𝑖𝑥(̅̂𝑍 میانگی مقادیر بنرآورد شندۀ منادۀ

آلی خاک در مکان 𝑥 میباشد .ازم به ذکر است که در منواردی کنه
ارزیابی یک مدل بر اسا س دادههایی که خود مدل با اسنتفاده از آنهنا
بدست آمده است انجام گیرد ،تنها از شاخص  R2استفاده میشود؛ زیرا
در چنی مواردی شاخصهای  R2و  NSبا هم برابر خواهند شند .امنا
در مواردی که ارزیابی یک مدل بنر اسنا س ینک گنروه دادۀ مسنتقل
انجام شود ،از هر دو شاخص استفاده میشود .مقندار شناخص  NSاز
∞ -تا  1متغیر است .مقدار  1بیانگر برازش کامل مقادیر برآورد شنده
بر مقادیر اندازهگیری شده است .برای مقادیر  NSکمتر از صفر کارایی
مدل ضعیف ،بی صفر تا  0/5متوس و بزرگتر از  0/5رضنایتبخن
خواهد بود ( 17و .)21

نتایج و بحث
ویژگیهای توپوگرافی و خاکهای منطقه

در جدول ( )2دامنۀ تغییرات و توزیع برخی از ویژگیهنای خناک-
های مورد مطالعنه بنرای کنل دادههنا و همنننی زیرمجموعنههنای
مختلف آنها (دادههای آموزش ،اعتبارسنجی و آزمون) ارائه شده است.
مقدار مادۀ آلی خاکها بی  0/34تا  4/51درصد تغییر میکند .مقندار
 0/34مربوط به زمینی با کاربری بایر و مقدار  4/51درصد مربنوط بنه
کاربری گندم آبی بوده اسنت .در سنتون آخنر مقندار  P valueبنرای
آزمون کای اسکور نشان داده شده است .بر اسا س ای آزمنون توزینع
آماری دادههای آمنوزش ،اعتبارسننجی و آزمنون بنرای هنر کندام از
متغیرها با توزیع کل دادههای آن متغیر یکسنان اسنت .این موضنوع
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تقسیمبندی خوب دادهها را نشان میدهد که برای بدست آوردن ینک

شبکۀ عصبی ژایدار و کارآمد ضروری است.

جدول  -1ارزیابی وضعیت مادۀ آلی خاک بر اساس کالس بافتی آن ()23
)Table 1- Soil organic matter evaluation according to USDA textural classes (23

وضعیت مادۀ آلی خاک
کالس بافت خاک

SOM content

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

High

Medium

Low

Very low

>2

1.5-2

0.8-1.4

<0.8

>2.5

1.9-2.5

1-1.8

<1

>3

2.3-3

1.2-2.2

<1.2

USDA texture class

لوم شنی ،شنی ،شنی لومی
Sandy loam, sand, loamy sand

سیلتی،لوم سیلتی ،لوم رسی شنی ،رسی شنی ،لومی
Silt, silty loam, sandy clay loam, sandy clay, loam

لوم رسی سیلتی ،رسی سیلتی ،لوم رسی ،رسی
Silty clay loam, silty clay, clay loam, clay

شکل  -3نقشۀ بافت خاکهای منطقۀ مورد مطالعه ()16
)Figure 3- Soil texture map of the study area (16

پیش بینی ماادۀ آلای خااک باا اساتفاده از شابکۀ عصابی
مصنوعی

در جدول ( )3کارایی شبکههای عصنبی مصننوعی بنا متغیرهنای
ورودی مختلف آورده شده است .در بی مدلهای تک متغیره ،ارتفناع
بهتری متغیر ورودی بوده است زیرا کمتری مقدار  MSEبا ای متغیر
بدست آمده است .در گام بعدی سایر متغیرهای ورودی به این متغینر
اضافه شدهاند تا بهتری شبکۀ عصبی دو متغیره بدست آیند .در اینجنا
متغیر جهت شی بیشتری افزای معنیدار را در دقت ژی بینی مدل
تک متغیره ایجاد کرده ( )P >0/05و بعنوان متغیر دوم وارد مدل شده
است .افزودن متغیرهای درجۀ شی و شاخص خیسنی بنه این مندل

افزای معنیداری را در دقت مدل ایجاد نکردهانند ( )P <0/05و لنذا
شبکۀ عصبی بدست آمده با دو متغینر ارتفناع و جهنت شنی بعننوان
بهتری مدل انتخاب گردید .ای نتنایا نشنان منیدهنند کنه در بنی
شاخصهای توژنوگرافی فنو  ،شناخصهنای ارتفناع و جهنت شنی
بیشتری تأثیر را بر ژراکن مکنانی منادۀ آلنی خناک دارنند .در ینک
منطقه معموا با افزای ارتفاع مقدار بارندگی نینز افنزای منییابند.
افزای بارندگی افزای ژوش گیاهی و به تبع آن افزای مادۀ آلنی
خاک را به دنبال دارد .جهت شی نیز از طریق تأثیر بر میزان اننرژی
تابشی دریافتی در والد سطح بر میزان درجۀ لرارت خاک و در نتیجه
سرعت تجزیۀ مادۀ آلی خاک تأثیر میگذارد .در نیمکرۀ شمالی شنی

پیشبینی پراكنش مکانی مادۀ آلی خاك با استفاده از شاخصهاي توپوگرافی ...

های جنوبی انرژی تابشی بیشتری در والد سطح دریافت میکنند؛ لذا
معموا در ای شی ها سرعت تجزیۀ مادۀ آلنی خناک بیشنتر بنوده و
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مقدار آن در خاک کمتر است (.)12

جدول  -2آمارههای توصیفی برخی از ویژگیهای خاکهای مورد مطالعه
Table 2- Descriptive statistics of selected soil parameters

تعداد

انحراف
P
Value

کشیدگی

چولگی

Kurtosis

Skewness

Standard
deviation

-

5.28

1.12

0.68

1.82

1.00

5.75

1.20

0.70

1.82

4.51

1.00

3.97

1.05

0.72

1.85

3.79

0.84

1.00

2.64

0.51

0.55

1.80

2.91

0.93

23

-

6.48

1.44

4.29

5.83

25.96

0.10

150

1.00

6.69

1.60

4.58

5.99

25.96

0.13

104

0.94

2.14

0.10

3.26

5.48

11.40

0.13

23

1.00

2.94

0.61

3.94

5.50

15.02

0.10

23

-

1.78

0.02

107.15

176.44

359.42

0

150

0.95

1.76

0.04

108.94

175.63

355.09

0

104

0.97

1.80

0.08

98.48

182.80

332.24

31.13

23

0.99

1.77

-0.06

111.59

173.76

359.42

0

23

-

14.80

3.28

6.74

9.37

43.58

4.75

150

0.99

15.30

3.33

6.46

9.33

39.07

4.75

104

0.94

19.26

3.83

8.06

9.26

43.58

4.86

23

1.00

10.44

2.58

6.89

9.64

34.43

4.76

23

معیار

میانگین

بیشترین

کمترین

Mean

Maximum

Minimum

No. of
samples

4.51

0.34

150

0.34

104
23

نمونه

گروه
Data
group

متغیر
Variable

کل
All

آموزش
Training

اعتبارسنجی
Validation

مادۀ آلی ()%
Organic matter
)(%

آزمون
Test

کل
All

آموزش
Training

اعتبارسنجی

شی ()%
)Slope (%

Validation

آزمون
Test

کل
All

آموزش
Training

اعتبارسنجی

جهت (درجه)
)Aspect (degree

Validation

آزمون
Test

کل
All

آموزش
Training

اعتبارسنجی

شاخص خیسی
Wetness index

Validation

آزمون
Test

جدول  -3کارایی شبکههای عصبی مصنوعی برگزیده شده
Table 3- Performance of selected ANN models

P Value

R2

NS

)ME (%

MSE (%)2

تعداد گره
No. of nodes

-

0.23

0.23

-0.037

131.07

3

0.0106

0.33

0.33

0.01

114.88

5

متغیرهاي ورودي
Input variables
ارتفاع
Elevation
ارتفاع ،جهت شیب
Elevation, Aspect
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در شکل ( )4مقادیر ژی بینی شدۀ مادۀ آلی خناک بنا اسنتفاده از
مدل شبکۀ عصبی انتخاب شده در برابر مقدار انندازهگینری شندۀ آن
نشان داده شده است .هرچند که مدل بدست آمده تنهنا منیتوانند در
لدود  33درصد از تغییرات مادۀ آلی خاک را توصیف کند ،با ای وجود
از نظر نشان دادن روند کلی تغییرات مادۀ آلی خاک ارزشمند است .در

بخ های بعدی ژس از لذف ای تغییرات از کل تغییرات مکانی مادۀ
آلی خاک باقیماندۀ تغییرات ،که تغییرات کوتاهبنرد منیباشنند ،توسن
روش کریجینگ به دام انداخته شده و دقت ژنی بیننی افنزای داده
میشود.

ME=0.01
R2=0.33

شکل  -4مقادیر اندازهگیری شده مادۀ آلی خاک در برابر مقادیر پیشبینی شدۀ آن با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی
Figure 4- Measured vs. predicted soil organic matter using artificial neural network

درونیابی به روش کریجینگ معمولی

در روش کریجینگ معمولی بهتری نتایا بر مبنای مقندار نرمنال
شدۀ مادۀ آلی خاک بدست آمد .ویژگیهای واریوگرام در ای روش در
جنندول ( )4نشننان داده شننده اسننت .مشننابه بننودن واریننوگرامهننای
بهدستآمده در جهت های مختلف بیانگر همسانگرد بودن ای ژنارامتر
در منطقۀ مورد مطالعه بود .نتایا لاصل از ارزیابی متقاطع (شنکل -5
الف) نشان داد که ای روش دارای خطاهای سیسنتماتیک منیباشند؛
بدی معنی که در مقادیر کمتر کرب آلنی خناک دارای خطنای بنی
برآوردی و در مقادیر بیشتر آن دارای خطای کمبرآوردی است .مقندار
شاخص ن -ساتکلیف برای ای روش کم و منفی اسنت .این روش
تنها میتواند  37درصد از تغییرات مکانی مادۀ الی خاک را توجیه کند.
همۀ ای نتایا نشان میدهند که روش کریجیننگ معمنولی نینز بنه
تنهایی برای برآورد تغییرات مکانی مادۀ آلنی خناک در منطقنۀ منورد
مطالعه کافی نیست و برای توصیف دقیقتر این تغیینرات بایسنتی از
متغیرهای کمکی نیز بهره گرفت .ای مسنأله ممکن اسنت ناشنی از
تراکم ژایی نقاط نمونهبرداری باشد؛ زیرا همانطور که ژیشتر نیز اشاره
شد ،برای لصول نتایا مطلوب در روش کریجینگ معمنولی بایسنتی
تراکم نقاط نمونهبرداری باا باشد (.)11
درونیابی به روش شبکۀ عصبی مصنوعی -کریجینگ

در ای روش ژس از آنکه روند کلی دادههای مادۀ آلنی خناک بنا

استفاده از مدل شبکۀ عصبی مصنوعی بدست آمده لذف شد ،مقنادیر
باقیماندهها به روش کریجینگ معمولی درونیابی شدند .ویژگیهنای
واریوگرام باقیماندهها در جدول ( )4نشان داده شده است .در اینجا نینز
مشابه بودن واریوگرامهای بهدستآمده در جهتهای مختلنف بینانگر
همسانگرد بودن ای ژارامتر در منطقۀ مورد مطالعه بود .نتنایا لاصنل
از ارزیابی متقاطع (شنکل -5ب ) نشنان داد کنه دقنت این روش در
مقایسه با روش کریجینگ معمولی به مقندار قابنل تنوجهی افنزای
یافته ،بطوریکه ای روش میتواند  89درصد از تغییرات مکانی منادۀ
آلی خاک را توصیف کند .مقدار شاخص نن -سناتکلیف برابنر 0/82
است که بیانگر کارایی باای ای روش در ژی بینی تغیینرات مکنانی
مادۀ آلی خاک است .همننی مقدار شاخص  MEدر ای روش نسبت
به روش کریجینگ معمولی به اندازۀ کافی به صفر نزدیک شده اسنت
که بیانگر عدم وجود خطاهای سیستماتیک در ای روش است.
نتایا فو نشان میدهند که مقدار مادۀ آلی خاک در منطقۀ مورد
مطالعه دارای دو مؤلفه است .یک مؤلفۀ قطعی و یک مؤلفۀ تصنادفی.
مؤّلفۀ قطعی که بیانگر روند کلی تغییرات منادۀ آلنی خناک اسنت 33
درصد از تغییرات کلی مادۀ آلی خاک را در بر میگیرد .این مؤلفنه بنا
استفاده از یک مدل شبکۀ عصبی مصنوعی و به کمک شناخصهنای
توژوگرافی استخراج گردید .باقیمانندۀ تغیینرات کنه دارای همبسنتگی
مکانی بود توس روش کریجینگ معمولی قابل توصیف بود.

پیشبینی پراكنش مکانی مادۀ آلی خاك با استفاده از شاخصهاي توپوگرافی ...
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جدول  -4پارامترهای واریوگرامهای برازش داده شده
Table 4- Parameters of optimized variogram models
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No
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No
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ب
b
ME=0.56
R2=0.37
NS=-0.34

ME=0.15
R2=0.89
NS=0.82

Measured

شکل  -5ارزیابی متقاطع درونیابی مادۀ آلی خاک به روشهای الف :کریجینگ معمولی و ب :شبکۀ عصبی مصنوعی -کریجینگ
Figure 5- Cross-validation of soil organic matter interpolation based on a) ordinary kriging and b) ANN-kriging methods

نقشههای مقدار و وضعیت مادۀ آلی خاک

در شکل -6الف نقشۀ مقندار منادۀ آلنی خناک در منطقنۀ منورد
مطالعه که با استفاده از تکنیک شبکۀ عصبی مصننوعی -کریجیننگ
تهیه شده است ،نشان داده شده است .همانطور که ماللظه منیشنود
مقدار مادۀ آلی خاک بتدریا از شمال شر به جننوب غنرب افنزای
مییابد .ای موضوع را میتوان به افزای تراکم کشنت آبنی و تولیند
بیشتر بیوما س گیاهی و به تبع آن ترسی بیشتر کرب آلنی در خناک
نسبت داد .در شکل -6ب نقشۀ وضعیت منادۀ آلنی خناک در منطقنۀ
مورد مطالعه نشان داده شده است .ای نقشه از همپوشانی نقشۀ مقدار
مادۀ آلی خاک و نقشۀ بافت خاک (شکل  )2بر اسا س معیارهنای داده
شده در جدول ( )1بدست آمده است .همانطور کنه این نقشنه نشنان
میدهد مقدار مادۀ آلی در لدود  13درصند از خناکهنای منطقنه در
وضعیت خیلی کم و در لدود  66درصد آن در وضعیت کم قنرار دارد.
لدود  19درصد از خاکهای منطقه از نظر مقدار مادۀ آلی در وضعیت
متوسطی قرار دارند .ای در لالیست که تنها در لدود  2درصد از این

خاکها از نظر مادۀ آلی خاک در وضعیت باایی قرار دارند .ای نتنایا
بیانگر آنند که خاکهای منطقۀ مورد مطالعه از نظر مادۀ آلی وضنعیت
مناسبی ندارند .کمبود مادۀ آلی ای خناکهنا ممکن اسنت ناشنی از
فرسای خاک تحت شرای اقلیم مدیترانهای و اراضی تپهای توأم بنا
فعالیتهای زراعی شدید یا نامناس در منطقه باشند .در این منناطق
معموا فراوانی بارانهای فرسای زا در اواینل فصنل کشنت گیاهنان
(بهار و ژاییز) که زمی لخت و عناری از ژوشن گیناهی اسنت زیناد
است .فرسای خاک باعث از دست رفت مقدار قابنل تنوجهی خناک
خوب زراعی که لاوی هومو س و عناصر غذایی است میشود .افزای
مادۀ آلی خاک در ای منطقه میتواند با انجام اقدامات لفاظت خناک
مانند شخم لفاظتی ،خاکورزی بدون شخم ،استفاده از گیاهان علوفنه
ای در تناوب زراعی ،بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک ،کود سبزدهی
و همننی افزودن کودهای آلی به خاک مانند کمپوست ،کنود دامنی،
لج فاضالب و غیره صورت ژذیرد.

برآورد شده

Predicted

اندازهگیری شده
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شکل  -6نقشههای الف -مقدار و ب -وضعیت مادۀ آلی خاک در منطقۀ مورد مطالعه
Figure 6- Maps of soil organic matter a) content and b) status of the study area

نتیجهگیری
در ای ژژوه کارایی روشهای کریجینگ معمولی ،شبکههنای
عصننبی مصنننوعی و نیننز روش تلفیقننی شننبکۀ عصننبی مصنننوعی-
کریجینگ برای توصیف تغییرات مادۀ آلی خناک منورد ارزینابی قنرار
گرفت .نتایا بدست آمده نشان داد در صورتی که تراکم نقناط نموننه
برداری کم باشد ،روش کریجینگ معمولی به تنهایی قادر به توصنیف
تغییرات مکانی مادۀ آلی خاک نیست .هرچند که مدل شنبکۀ عصنبی
بدست آمده تنها توانست در لدود  33درصد از تغییرات مادۀ آلی خاک
را توصیف کند ،با ای وجود از آن برای لذف روند کلی تغییرات منادۀ
آلی خاک اسنتفاده شند .نتنایا بدسنت آمنده از شنبکههنای عصنبی

مصنوعی نشان داد که ارتفاع و جهت شی اثنر معننیداری بنر رونند
تغییرات مکانی مادۀ آلی خاک دارند .استفاده از این متغیرهنا بعننوان
متغیر کمکی دقت روش کریجینگ را برای درونیابی مادۀ آلی خناک
به مقدار قابل ماللظهای افزای داد .ای روش توانست  89درصد از
تغییرات مادۀ آلی خاک را توصیف کند .همننی نقشنۀ بدسنت آمندۀ
وضعیت مادۀ آلی خاکهای منطقه نشان داد که در لدود  79درصد از
خاکهای منطقه از نظر مادۀ آلی در وضنعیت خیلنی کنم و کنم قنرار
دارند .ای مسأله لزوم لفظ و لراسنت از منادۀ آلنی و ترسنی آن در
خاک را در برنامههای مدیریت خاک در ای منطقه آشکار میسازد.
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Introduction: Soil organic matter (SOM) is an important soil quality factor that affects physical, chemical
and biological properties of soil. Accurate estimation of SOM variability provides critical information especially
in precision agriculture. Geostatistics and geographic information system (GIS) are powerful tools for
characterizing and mapping the spatial distribution and variability of soil properties. Kriging is a basic
geostatistical technique that provides the best linear unbiased estimation for a spatially dependent variable. This
method will produce satisfying results if enough sample points are available. Unfortunately, laboratory
measurements of the SOM are costly and time-consuming. Artificial neural network-kriging (ANNK) is another
geostatistical method that extends kriging of a primary variable to the readily available auxiliary variables based
on their relationship with the primary variable. This relationship is captured using an artificial neural network
(ANN) model. The residuals of the model were then interpolated using kriging, and added to the prediction
obtained from the ANN model. Terrain attributes, derived from digital elevation models (DEMs), are useful for
estimating SOM at landscape scale. Topographic indicators including slope, aspect, elevation, and topographic
wetness index may be the dominant factors affecting SOM variability in an area with same parent material and
climate. Hence, these factors can be used as auxiliary variables for estimating spatial variability of SOM using
ANNK. The objective of this study was to estimate SOM spatial variability using ANNK and topographic
indices and assess its status in hilly areas of Ghorveh in Kurdistan province (Iran).
Materials and Methods: A total of 150 soil samples from a depth of 0-15 cm were systematically collected
in a grid spaced 2 Km × 2 Km. The SOM content of soil samples was measured in the laboratory. Topographic
indicators including slope, aspect, elevation, and topographic wetness index were derived from the DEM. ANN
was used to predict SOM variability based on topographic index combinations. The feed-forward network consisted
of an input layer, one hidden layer with sigmoid neurons, and an output layer with linear neurons. The network was
trained with Levenberg-Marquardt backpropagation algorithm. According to the Kolomogrov’s theorem, the
number of nodes in the hidden layer was 2n+1, in which n is the number of input neurons. The optimal subset of
topographic index combinations correlating best with the SOM was selected as the best ANN model. This model
was used to generate an initial SOM surface. The residuals of ANN model were interpolated using ordinary kriging
(OK) and combined with the initial SOM surface to produce the final ANNK SOM surface. The SOM status map
was derived from overlaying of soil texture and SOM maps in four different levels (very low, low, medium and
high).
Results and Discussion: The results of ANN suggested that elevation was the most important variable
determining the distribution of SOM across the landscape. Further, aspect was the other variable which had a
significant influence on SOM distribution. The selected two inputs ANN model (elevation and aspect) can
explain about 33% of total variance of SOM. The cross-validation results indicated that the OK and ANNK
techniques can explain about 37 and 89% of total variance of SOM, respectively. The ANNK technique
performed better than the OK and ANN techniques since it was able to capture most of the small variations of
SOM. The resulting SOM status map indicated a low and very low SOM content in relation with soil texture in
most regions surveyed (79%). Low SOM level can be attributed to the erosive processes under Mediterranean
climate on hills coupled with intensive and/or inappropriate agricultural practices. Based on the results of this
study, proper agronomical and environmental planning such as soil conservation strategy is highly required in
this area to restore and increase the SOM content in agricultural soils, combat soil erosion and maintain soil
ecological functions and productivity. The SOM replenishment can be achieved in the degraded areas (i.e., low
SOM content) by adopting conservative practices such as conservation tillage or no-tillage (e.g., direct seeding),
improving land use rotations with forage crops, returning crop residues to soil, growing green manure crops, and
1, 2 and 3- Assistant Professor, Graduated M.Sc. Student and Instructor, Department of Soil Science, University of
Kurdistan, Sanandaj, Iran, Respectively
(*- Corresponding Author Email: a.mahmoodi@uok.ac.ir)
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supplying the soil with proper exogenous organic matter (compost, manure, sewage sludge, etc.). Furthermore,
the results highlighted the potential of ANNK in combination with GIS to provide improved distribution patterns
of SOM.
Keywords: Artificial neural network-kriging, Soil organic matter, Spatial variability, Terrain attributes
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انتخاب ویژگیهای مؤثر بر برخی شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک و پیشبینی آنها با درخت
تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی
حسین شکفته -*1مریم دوستکی -2اعظم

مسعودی3
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چکیده
اثر راهکارهای مدیریتی و استفاده از اراضی روی کیفیت خاک با شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک تعیین میشودد کوب بوا وی ویهوای فیزیکوی-
شیمیایی تخمین زده میشدند .جهت پیشبینی این شاخصها ،انتخاب وی یهای مؤثر بر آنها امری ضروری میباشود .مأوه ب انتخواب زیرمجمدعوب
وی یها ،بب مفهدم شناسایی و انتخاب یك زیرمجمدعب مفید از وی یها از میان مجمدعب داده او یب میباشد .در این مطا عب از ضریب همبأتگی پیرسدن
برای انتخاب وی یهای مؤثر بر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک (از جملب؛ ظرفیت هدایی ( ،)ACظرفیت زراعی نأوبی ( )RFCو آب قابو دسوتر
یاه ( ))PAWCاستفاده شد و در ادامب پیشبینی این شاخصهای کیفیت با ا گدریتم درخت تصمیم ر رسیدنی و ر رسیدن چند متغیره خطی انجام شود.
بدین منظدر از  104نقطب از چهار اراضی باغ ،جنگ  ،مرتع و زراعی شهرستان رابر واقع در استان کرمان نمدنببرداری شد و پارامترهای از جملوب؛ بافوت،
تخلخ  ،چگا ی ظاهری و حقیقی ،هدایت هیدرو یکی ،اسیدیتب کربنات کلأیم ،ظرفیت هدایی ،ظرفیت زراعی نأبی و آب قابو دسوتر انودازه یوری
شدند .نتایج نشان داد برای ظرفیت هدایی ،وی یهای تخلخ  ،چگا ی ظاهری ،ر و شن ،برای ظرفیت زراعی نأبی ،تخلخ  ،شون ،ر و سویلت و
برای آب قاب دستر یاه ،چگا ی ظاهری ،ر  ،قابلیت هدایت ا کتریکی ،تخلخ  ،شن و سیلت بب عنودان پارامترهوای ورودی مهوم انتخواب شودند.
همچنین مقدار  R2ببدست آمده برای مدل درخت تصمیم برای ظرفیت هدایی ،ظرفیت زراعی نأبی و آب قاب دستر بب ترتیب  0/84 ،0/95و 0/85
بدد در حا یکب در مدل ر رسیدن چند متغیره خطی این شاخصها بب ترتیب  0/62 ،0/63و  0/61مشاهده شدند .وی یهای تخلخ و چگوا ی ظواهری
بر ظرفیت هدایی ،تخلخ بر ظرفیت زراعی نأبی و چگا ی ظاهری بر روی آب قاب دستر یاه بب عندان مهمترین پارامترهای مؤثر شوناختب شودند.
این پ وهش یك اسا برای پیشبینی و شناسایی پارامترهای مهم بر روی این سب وی ی فیزیکی یا هیدرو یکی در خاکهوای کشواورزی ،در منطقوب
نیمب خشك را فراهم کرد کب میتدان بب مناطق دیگر نیز تعمیم داده شدد.
واژههای کلیدی :آب قاب دستر  ،ظرفیت زراعی نأبی ،ظرفیت هدایی ،مدلسازی ،مدیریت خاک

مقدمه

1

شاخصهای کیفیت خاک وی یهوای قابو انودازه یوری خواک
هأتند کب ظرفیت خواک بورای تد یود ملصودل یوا عملکورد زیأوت
ملیطی را تلت تهثیر قورار مویدهنود و بوب تغییور کواربری اراضوی،
مدیریت یا عملیات حفواظتی حأوا مویباشوند ( .)26از آنجوا کوب
کیفیت خاک ببطدر مأتقیم قاب اندازه یری نیأت ،معمدالً از طریوق
اندازه یری شاخصهای مختلف فیزیکی ،شویمیایی و زیأوتی خواک،
 -1استادیار روه علدم خاک ،دانشگاه جیرفت
)Email: h.shekofteh@vru.ac.ir
(* -ندیأنده مأئدل:
 2و  -3دانشجدی دکتری و دانشجدی کارشناسی ارشد روه علودم خواک ،دانشوگاه
و یعصر رفأنجان
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.68121

بیان می ردد ( .)16برخی از مهمترین شاخصهوای کیفیوت فیزیکوی
خاک ظرفیت زراعی نأوبی ( ،)Relative field capacityآب قابل
دسلرس یالا ( )Plant available water capacityو ظرفیوت
هدایی ( )Air capacityمیباشند ( .)23بب علت اهمیت زیواد کیفیوت
فیزیکی خاک ،ارزیابی کمی آن بورای تعیوین پایوداری سیأوتمهوای
مدیریت اراضی و کمك بب سازمانهای دو تی برای ایجواد کشواورزی
پایودار و کوواربری حوولیض اراضووی ضوروری اسووت .از ایوون رو تعیووین
شوواخصهووای پایووداری و کیفیووت خوواک ضووروری موویباشوود (.)12
پ وهشگران مختلف بر اهمیت کیفیت فیزیکی خاک در رابطب با رشود
یاه و وضعیت شیمیایی و بید دژیکی خاک تهکیود کوردهانود ( 11 ،2و
 .)27تعاان شاخصهای باال درک ملا ر را بلب بلان یا ال
فازیکی خاک ،عملکسد یاا  ،ثس ت محاب یس ا حسی آب ا
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مالح در پسافا خاک بهبود ملیبخشل  .یکلی ایگیلیهلای
مشرسک همه ین ایگییها ین س یه آنها بطلور مسلرمای یلا
منافل خلاک ر بالای ملییننل  .بله
غاسمسرمای حجی ا ن
عنو ی مثال  AC ،RFCا  PAWCرتباط مسرمای با تخلخل ا
ایگییهای نرشار آب در خلاک ر د رد  22 ،10ا  .)26اموروزه
از روشهای غیرمأتقیم مانند تدابوع انتقوا ی خواک و تدابوع تخموین
مکانی خاک ببمنظدر برآورد .شواخصهوای ککور شوده بواال اسوتفاده
می ردد .در این تدابع با استفاده از خصدحیات زودیافوت ،خصدحویات
دیریافت مانند وی یهوای فیزیکوی ،مکوانیکی و هیودرو یکی خواک
تخمین زده می شدند .راه ح احد ی برای تعیین پارامترهای موؤثر بور
یك پارامتر روشهای انتخاب وی ی مویباشوند .روشهوای انتخواب
وی ی در خاکشناسی تعدادی ملدود هأتند ( 25و .)26
روشهای انتخاب وی ی باعو کواهش ابعواد دادههوای ورودی
میشدند و این کاهش ابعاد دادههای ورودی منجر بوب افوزایش دقوت
مدلهای پیشبینی کننده می ردد .یکی از مشکالت دادههای با ابعاد
زیاد این است کب در بیشتر مداقع تمام وی یهای دادهها برای یوافتن
دانشی کب در دادهها نهفتب است مهم و حیاتی نیأتند .بنابراین ،انتخاب
وی یهای مرتبط و ضروری در مرحلب پیشپردازش از اهمیتی بنیادین
برخدردار است .انتخاب وی ی بب عندان ام او یب در تشخیص ا گد بب
شوومار موویآیوود ( .)32یکووی از روشهووای انتخوواب وی ووی ضووریب
همبأتگی پیرسدن است کب رابطب خطی بین دو متغیره کمی را نشان
میدهد .این شاخص مقادیر بین یك (همبأتگی کام ) و حفر (عودم
همبأتگی) را نشان میدهد ( .)4بعد از انتخاب وی ویهوا بوا کموك
مدلسازی میتدان دانش یا قاندن نهفتبای را در ورای دادهها کشوف
کرد .از جملب روشهای مدلسازی استفاده از ا گدریتم درخت تصومیم
میباشد .درخت تصمیم یکوی از پرکواربردترین روشهوای یواد یری
ماشین ( )machine learningمیباشد کب در سال  1960ایجواد شود
کب ببحدرت ساختار درخت میباشد کب میتدانند با تدجب بوب قودانینی
داده هدف را پیشبینی کند .درخت تصمیم قوادر بوب تد یود تدحویفات
قاب درک برای انأان میباشد و مجمدعب زیادی از دادههوا در مودت
زمووان کدتوواهی آنووا یز موویشوودند ( .)26موودل درختووی طبقووببنوودی و
ر رسیدن ،یك روش ناپارامتری ا گدریتمی است کب قادر بب پیشبینی
متغیرهای کمی یا متغیرهای طبقببندی شده بر اسا مجمدعوبای از
متغیرهای پیشبینی کننده کموی و کیفوی اسوت ( .)31مودل درخوت
تصمیم بر خالف مدل شبکب عصبی مصوندعی بوب تد یود قواندن موی
پردازد .در ساختار درخت تصمیم ،پیشبینی بوب دسوت آموده در قا وب
یك سری قداعد تدضیض داده خداهد شد .همچنین در درخوت تصومیم
بر خالف شبکب عصبی مصندعی ،ضرورتی وجدد ندارد کب دادهها زوماً
بب حدرت عددی باشند ( .)9درختان تصمیم ابزاری هأتند کب قابلیوت
پاسخگدیی بب مأائ پیچیده و غیرخطی را دارند و از آنجوایی کوب در

علدم دیگر از جملب برق و ا کترونیك کب اساسا دارای مأائ غیرخطی
هأتند بب خدبی از عهده ح مأائ بر آمدهاند ،ذا کم کم پوای ایون
ابزار جدید بب علدم دیگر کب جزء پدیدههای غیرخطی و پیچیده هأتند
نیز باز شده است ( .)20پ وهشهوای انودکی در حودزههوای مختلوف
خاکشناسی نیز از درخت تصمیم برای پیشبینی و مدلسازی اسوتفاده
کردهاند .شیرانی و همکاران ( )26طی مقایأوبای کوب بوین ا گودریتم
ترکیبی  PSO-DTو ر رسیدن چند متغیر در تعیین وی یهای موؤثر
بر شاخص فیزیکی خاکهای آهکی شهرستان بافت داشتند ،پی بردند
کب کارایی درخت تصمیم و  PSOخیلی بهتر از ر رسیدن چند متغیوره
خطی بدد .همینطدر نتایج پ وهشهوای نبویا هوی و همکواران ()18
نشان داد کب مدلهای درختی دارای دقت باالتری در پیشبینی تهیوب
نقشب رقدمی خاک نأبت بوب روش شوبکب عصوبی مصوندعی بودده و
همچنوین تفأویر نتوایج مدل درختی بأیار راحتتر میباشد .مطا عوات
تقی زاده مهرجردی و همکاران ( )31کب بب منظدر پیش بینی مکوانی
روههای بزرگ خاک بوا اسوتفاده از انوداو روشهوای دادهکواوی در
منطقب اردکان یزد انجام شد ،نشان داد کب مدل درخت تصمیم نأوبت
بب سایر روشهای دادهکاوی (شبکب عصوبی ،ترکیوب شوبکب عصوبی
مصندعی -ا گدریتم ژنتیك ،ر رسیدن الجیأتیك چندجملبای و آنا یز
تشخیصی) دارای عملکرد بهتری میباشد .پ وهش حاضور بوبمنظودر
تعیین وی یهای مؤثر بور شواخصهوای کیفیوت فیزیکوی خواک بوا
استفاده شاخص پیرسدن انجام شد و در ادامب پیشبینی مقادیر آنها با
ا گدریتم درخت تصمیم برای این شاخصها مدلسازی حدرت رفت
و با مدل ر رسیدن چند متغیره خطی مقایأب شد.

مواد و روشها
منطقب ی مدرد مطا عب شهرستان رابر ،واقع در جندب غربی استان
کرمان برای این پ وهش انتخاب شد کب در حود فاحو عور هوای
جغرافیووایی " 29° 16' 21تووا " 29° 16' 56شووما ی و طوودلهووای
جغرافیووایی" 57° 1' 46تووا " 57° 2' 20شوورقی قوورار رفتووب اسووت.
شهرستان رابر ،شهر مرتفعی است کوب ارتفواعی معوادل  2343متور از
سطض دریا دارد .منطقب دارای اقلیم نیموبخشوك ،معتودل توا سورد بوا
میانگین دمای سا یانبی  15درجب ی سلأوید و میوانگین بارنود ی
سا یانبی  250میلیمتر با رژیم رطدبتی اریدیك ضعیف مویباشود .در
منطقبی مطا عاتی ،ابتدا نقشبی تدپد رافی منطقب با مقیا 1:25000
تهیب شد .پس از پیاده کردن ملدودهی مطا عاتی بر روی این نقشب و
اسکن نمددن آن ،با استفاده از نرمافزار ایلدیس ،1منطقبی مزبدر زمین
مرجع 2ردید.

1- ILWIS
2- Georeference
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شکل  -1شمایی از منطقهی مورد مطالعه به همراه نقاط نمونهبرداری
Figure 1- The general status of the region and sampled sites

و بدین ترتیب مختصات جغرافیایی  104نقطوبی مشواهداتی بوب
دست آمد .پس از آن ،ابتدا مدقعیت هور یوك از نقواش مشواهداتی بوا
استفاده از سامانبی مدقعیتیواب جهوانی 1مشوخص شود (شوک .)1
سپس  104نمدنب از اراضی کشاورزی از عمق  0تا  15سانتیمتوری از
سطض خاک با استفاده از متب ،نمدنببرداری انجام رفت و نمدنوبهوای
برداشت شده بب آزمایشگاه منتق شدند .همچنوین نمدنوبهوای دسوت
نخدرده برای انودازه یوری چگوا ی ظواهری خواک و تعیوین منلنوی
رطدبتی با استفاده از دستگاه حفلبی فشار تدسط استدانبای بب قطور
داخلی  52میلیمتر و ارتفاو  44میلیمتر برداشت شدند.
تجزیههای آزمایشگاهی

پس از هدا خشك نمددن نمدنبهای برداشتشده و عبدر آنهوا از
ا ك دو میلیمتری ،تجزیبهای آزمایشگاهی الزم بر روی آنها انجوام
شد .تعیین بافت خاک بب روش هیدرومتری ( ،)5کربنات کلأیم معادل
بب روش خنثیسازی با اسویدکلریدریك ( ،)1واکونش خواک ) (pHدر
اشباو بوا دسوتگاه هواشمتور ( ،)24چگوا ی حقیقوی بوب روش
پیکنوودمتر ( ،)6چگووا ی ظوواهری بووب روش سوویلندر ( ،)5هوودایت
ا کتریکوی ) )ECeعصاره اشباو خاک با اسوتفاده از دسوتگاه هودایت
سنج ( ،)24کربن آ ی نیز بوب روش وا کلوی و بلوك ( )35انجوام شود.
مقدار تخلخ نیز از رابطب زیر ملاسبب شد:
𝑠𝜌𝑓 = 1 − 𝜌𝑏/
() 1
کب  ρbچگا ی ظاهری و  ρsچگا ی حقیقی میباشد.

()35
(AC = θS (Ψ = 0) − θFC (Ψ = −1m); 0 ≤ AC ≤ θS )2
کوب ) ،θS (m3 m−3رطدبوت حجموی خواک اشوباوθFC (m3 ،
) ،m−3رطدبت حجمی نجایش زراعی و ) ،Ψ(mمکوش یوا پتانأوی
ماتریك منافذ میباشود .ا ور  AC≥0.14 m3 m−3بوبعنودان حوداق
حأاسیت برای آسیب بب یاه یا کاهش عملکورد تعریوف مویشودد و
نشاندهنده کمبدد هدادهی در منطقب ریشب در خاکهای دمی شنی تا
دمی رسی میباشد ( 17و  .)23ملدوده شواخص ظرفیوت هودایی در
جدول  1آورده شده است.
شاخص ظرفیت زراعی نسبی ()RFC
ظرفیت زراعی نأبی ببحدرت زیر تعریف میشدد (:)23
θ
AC
RFC = ( FC) = [1 − ( )] ; 0 ≤ RFC ≤ 1
)(3
θS
θS
ظرفیت زراعی نأبی ،قابلیت خاک برای کخیره سوازی آب و هودا
نأبت بب حجم ک منافذ خاک (کب با  θSنشان داده میشدد) را بیوان
میکند .ملدوده ظرفیت زراعی نأبی در جدول  1بیان شده است.
شاخص آب قابلدسترس گیاه ()PAWC
آب قاب دستر یاه ،تدانایی خاک بورای کخیوره و فراهموی آب
قاب دستر برای ریشب یاه نشان میدهد کب ببحدرت زیور تعریوف
میشدد (:)35
)PAWC = θFC (Ψ = −1m) − θPWP (Ψ = −150m) (4

شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک
شاخص ظرفیت هوایی ()AC

ظرفیت هدایی AC (m3m−3) ،ببحدرت زیور تعریوف مویشودند.
1- Global Positioning System; GPS

کب  ،θPWPمقدار رطدبت در نقطب پ مرد ی دائم اسوت .ملودوده
شاخص آب قاب دستر یاه در جدول  1آورده شده است.
شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و رنج دامنب بلرانوی آنهوا در
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جدول  1تعریف شده است ( 22 ،12و  )14کب ایون حودود بور اسوا
ملدودیت در تد ید ملصدل بیان شدهاند .در اینجا ببطدر خالحب این

شاخصها تدضیض داده میشدند.

جدول  -1حد بحرانی شاخصهای فیزیکی خاک
Table 1- Critical range of physical indicators of soil
RFC
AC
 No limitبدون ملدودیت
0.6-0.7
˃0.2

PAWC
˃0.3

 Low limitملدودیت کم
 Mid limitملدودیت متدسط
 High limitملدودیت زیاد
Very high limitملدودیت شدید

انتخاب ویژگیهای مؤثر بر شاخصهای کیفیت خاک

هنگامی کب تعداد وی یها مدرد استفاده برای فرآیند مدل سوازی
زیاد باشند ،پیچید ی مدلها زیاد خداهد و حلت کلی آنهوا کواهش
خداهد یافت ( )13بنابراین بب منظدر کاهش تعداد متغیرهای ورودی و
انتخاب مؤثرترین آنها بر شاخصهای ظرفیت هدایی ،ظرفیت زراعی
یواه از روش انتخواب وی وی ( Feature
نأبی و آب قاب دسوتر
 )selectionبر اسا ضریب همبأوتگی پیرسودن تدسوط نورم افوزار
 Clementineنأخب  12اسوتفاده شود .ضوریب همبأوتگی پیرسودن
میزان ارتباش خطی دو متغیر کمی را میدهد این ضوریب همبأوتگی
بین متغیرهای ورودی و متغیر هدف را نشان میدهد کب هرچقدر ایون
ضریب نزدیك بب یك باشود یعنوی ارتبواش و همبأوتگی بوین متغیور
ورودی و هدف وجدد دارد .از بوین وی ویهوای انودازه رفتوب شوده،
وی یهایی کب ضریب همبأتگی آنها بیشتر یا مأاوی  0/9باشود را
بب عندان مهم و کمتر از آن را ببعنودان غیورمهم انتخواب مویشودند.
خصدحیات مؤثر خاک بر شاخص کیفیت فیزیکی خاک انتخاب شدند

0.18-0.2

 0.5-0.6و 0.7-0.75

0.2-0.3

0.15-0.18

 0.75-0.8و 0.4-0.5

0.08-0.2

0.1-0.15

 0.8-0.9و 0.35-0.4

0.02-0.08

˂0.1

˃ 0.35و ˂0.9

˂0.02

و  9وی ی واکنش خاک ،قابلیت هدایت ا کتریکی ،شن ،سیلت ،ر ،
ماده آ ی ،چگا ی ظاهری ،کربنات کلأیم و تخلخ بوبعنودان ورودی
مدل و شواخصهوای ظرفیوت هودایی ،ظرفیوت زراعوی نأوبی و آب
قاب دستر یاه ببعندان خروجی مدل در نظر رفتب شدند.
پیشبینی شاخصهای کیفیتت فیزیکتی ختاک بتا اگگتوریت
درخت تصمی

در این پ وهش پس از انتخاب وی یهای مؤثر بر شواخصهوای
کیفیت فیزیکی ،مدلسازی این شاخصها با درخت تصمیم انجام شود
و مقادیر پیشبینی شده ظرفیت هدایی ،ظرفیوت زراعوی نأوبی و آب
قاب دستر یاه بب عندان متغیور هودف تخموین زده شودند .درخوت
تصمیم یکی از روشهوای دادهکواوی و از ابزارهوای قودی و متوداول
برای دستببندی و پیشبینی میباشد .درخت تصمیم پیشبینی خدد را
در قا ب یك سری قدانین تدضیض میدهد (شک .)2

شکل  -2یک نمونه ساده از درخت تصمیم
Figure 2- A sample of simple decision tree.
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در ایووون پو و وهش از ا گووودریتم دادهکووواوی درخوووت تصووومیم
ر رسیدنی ) (tree regression and classificationبب عندان یکوی
از انداو درختان تصمیم جهت پیشبینی شاخصهای کیفیت فیزیکوی
خاک استفاده شده است .ساختار این درختان بر سب اح استدار است:
 -1مجمدعبای از سؤاالت بب شک ?𝑑 ≤ 𝑥 کوب در آن  xیوك
متغیووور مأتق و  dیك مقدار ثابت است و جداب هر سؤال بلوب/خیر
است.
 -2بهترین معیار شاخب زدن جهت انتخاب بهتورین متغیرمأوتق
برای ایجاد شاخب جدید.
 -3ایجاد آمار خالحب برای ره انتهایی (.)8
معیارهای مختلفی جهت ایجاد شاخب و تد ید درخت تصمیم وجدد
دارد ،و ی از آنجا کوب تلقیوق حاضور بوب اسوتفاده از درخوت تصومیم
ر رسیدنی پرداختب ،معیار مدرد استفاده در این مدل کب حداق مربعات
خطا  (LSD)2نام دارد تشریض می وردد .ایون معیوار بوب حودرت زیور
تعریف میشدد:
𝑡𝑡𝑁
2
))𝑡(̅𝑦 𝑆𝑆(𝑡) = ∑𝑖=1(𝑦𝑖 (𝑡) −
()5
𝑡𝑁 :تعداد رکدردها (دادهها) در ره برگ . t
)𝑡( 𝑖𝑦 :مقدار خروجی (متغیر هدف در ره برگ).
)𝑡(̅𝑦 :میانگین مقادیر متغیر هدف برای همب رهها.
حال متغیر ورودی  Sزمانی بهترین متغیر بورای ایجواد شواخب در
ره  tمیباشد کب مقدار )𝑡  𝑄(𝑠,را بیشینب نماید.
) 𝑙𝑡(𝑆𝑆 𝑄(𝑠, 𝑡) = 𝑆𝑆(𝑡) − 𝑆𝑆(𝑡𝑅 ) −
()6
کب در آن ) 𝑅𝑡(𝑆𝑆 و ) 𝑙𝑡(𝑆𝑆 بب ترتیب میوزان )𝑡(𝑆𝑆 در شواخب
سمت راست و سمت چپ ره  tمیباشد.
در این فرآیند  70درحد دادهها ببعندان داده آمدزشی و  30درحد
بب عندان داده آزمدن در نظر رفتب شد .هنگام اجرای ا گودریتم ،ابتودا
مدل با استفاده از داده های آمدزش ایجاد شد و در ام بعدی بوا داده-
های آزمایش مدرد آزمدن قرار رفت .در آخر نمددار ر رسیدنی بورای
داده هدف واقعی و پیشبینی شده مودل رسوم شود کوب تموامی ایون
مراح در نرمافزار  MATLABانجام شد.
رگرسیون چند متغیره خطی

ر رسیدن خطی یکی از قدیمیترین تکنیوكهوای آمواری اسوت.
ر رسیدن چند متغیره روشی برای مشارکت جمعی و فردی دو یا چنود
متغیر مأتق در تغییرات یك متغیر وابأتب اسوت .بورای مودلسوازی
تدسط ر رسیدن چند متغیوره ی خطوی  70درحود دادههوا بوبعنودان
آمدزشی و  30درحد ببعندان دادههای آزمدن در نظر رفتب شدند .در
نهایت بین متغیرهای انتخاب شوده و متغیور هودف (ظرفیوت هودایی،
ظرفیت زراعی نأبی و آب قاب دستر یاه) ،ر رسیدن رفتوب شود.
در نهایت مدل ر رسیدنی برای تخمین شاخصهای فیزیکی ککر شده
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بب دست آمد .در اینجا از نرمافزار  SPSSبرای انجام ملاسبات استفاده
شد.
شاخصهای بررسی اعتبار مدل

در این پ وهش ،بوبمنظودر بررسوی عملکورد و دقوت مودلهوا از
شوواخصهووای ضووریب تبیووین ( ،)R2جووذر میووانگین مربعووات خطووا
( ،)RMSEمیانگین مطلق خطا ( )MAEاستفاده شد.
n
2
̅ )2 / ∑ni=1(Oi − O
̅ )2
R = ∑i=1(Pi − O
()7
] [pi −oi
1
n
| MAE = ∑i=1
|
()8
n
Oi
1⁄
1 n
2
RMSE = [ ∑i=1(Pi − Oi) ] 2
()9
n
کب در روابط باال  :Oiمقدار مشاهدهشوده :Pi ،مقودار پویشبینوی
شده :n ،تعداد مشاهدات و ̅
 :Oمیانگین مقادیر مشاهداتی میباشند.
آناگیز حساسیت

فرآینوود آنووا یز حأاسوویت ،میووزان حأاسوویت موودل را نأووبت بووب
متغیرهای ورودی آن نشان میدهد کب برای انجوام آنوا یز حأاسویت
مدل از روش استات سافت استفاده ردید ( .)30در این روش مقوادیر
ضریب حأاسیت متغیرهای ورودی از تقأیم نمددن خطای ک شبکب
در غیاب یك متغیر بر خطای ک شبکب در حضدر تموامی متغیرهوای
ورودی ،بب دست میآید .بر این اسا ا ور مقودار ضوریب حأاسویت
یك متغیر بیشوتر از یوك باشود ،آن متغیور سوهم زیوادی در تدضویض
تغییرپذیری مؤ فبهای عملکرد دارد (.)19

نتایج و بحث
توصیف آماری خصوصیات خاک

تدحیف آماری خصدحویات خواک انتخواب شوده بورای بررسوی
کیفیت خاک برای  104نقطب و کاربریهای مختلف در جدول  2ارائب
شده است .همان دنب کب جودول  2نشوان مویدهود منطقوبی مودرد
مطا عب دارای مقادیر شن باال میباشد ،ببطدری کب بافت غا ب منطقب
دم شنی است .طبق جدول  2کم ترین درحد ضریب تغییرات مربودش
بب  )2/78( pHمی باشد کب د ی آن را میتدان خاحیت بافری بواال و
آهکی بددن خاک منطقب مدرد مطا عب عنودان کورد .همچنوین نتوایج
ببدست آمده ،نشان میدهد کب واکنش خاک منطقبی مودرد مطا عوب،
در ملدوده ی قلیایی می باشد .بیشترین درحد ضریب تغییرات مربودش
بب ماده آ ی ( )82/4میباشد کب زیاد بددن ضوریب تغییرپوذیری بورای
مادهی آ ی ،احتماالً بب د یو اضوافب کوردن کددهوای آ وی در باغوات
نأبت بب سایر کاربریها میباشد کب ایون باعو عودم یکنوداختی در
میزان ماده آ ی در کاربریهای مختلف شده است.
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جدول  -2خالصه آماری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعه
Table 2- Traditional statistics of physicochemical properties of soils under studied area
Maximum

کمینه Minimum

میانه Median

میانگین

خصوصیات

Mean

Parameter

44.94

2.21

0.325

0.6

0.69

قابلیت هدایت ا کتریکی

13.5

85

36.5

56.5

55.9

31.5

23.5

5.5

12

12.6

15.8

43.5

9.5

31.5

31.5

82.4

7.93

0.24

1.39

2.2

10.5

1.66

0.96

1.27

1.27

5.77

2.74

1.98

2.38

2.37

54.5

4.73

1

10.4

12.1

2.78

7.99

6.74

7.8

7.75

10.7

0.57

0.32

0.46

0.46

ضریب تغییرات
(Coefficient of variation )%

بیشینه

)EC(dS m-1
شن )%( Sand
)%( Clay

ر
سیلت )%( Silt
ماده آ ی

(%) Organic matter

چگا ی ظاهری
Bulk density
)(g cm-3

چگا ی حقیقی

انتخاب ویژگی های مؤثر بر شاخص هتای کیفیتت ختاک بتا
ضریب همبستگی پیرسون

جدول  3وی ی های مهم انتخواب شوده بور روی شواخصهوای
کیفیت فیزیکی خواک را نشوان مویدهود .طبوق ضوریب همبأوتگی
پیرسدن بورای ظرفیوت هودایی  6وی وی شوام ؛ تخلخو  ،چگوا ی
ظاهری ،ر و شن کب ضریب همبأتگی پیرسودن بورای تخلخو و
چگا ی ظاهری یك و برای بقیوب  0/9بودد .ظرفیوت هودایی بوبطودر
مأتقیم تابعی از تخلخ و منافذ خاک میباشود و هموین طودر جورم
مخصدص ظاهری خاک نیز بب طدر واضض تابعی از میزان تخلخ و بر
تدزیع منافذ خاک اثور دارد ( )23درنتیجوب تغییور در جورم مخصودص
ظاهری خیلی از خصدحیات ساختمانی خاک را تغییر میدهد .ببعندان
مثال با تغییر در جرم مخصدص ظاهری ،تخلخ  ،تدزیع اندازه منافوذ،
ظرفیت نگهداری آب و هدای خاک تغییر میکند .رابطب بوین پوارامتر
 ACو مقدار ر احتماالً مربدش بوب توهثیر مقودار ر روی رطدبوت
خاک ،شرایط تهدیب ای یا اثور مثبوت ر روی تخلخو و سواختمان
خاک است .ظرفیت هدایی در مکشهای خیلی کم ملاسبب میشودد.
ببطدر کلی شاخص ظرفیت هدایی ببطدر مأتقیم یا غیرمأتقیم بیانی
از منافذ خاک میباشد پس تدزیع اندازه منافذ توهثیر زیوادی روی ایون
شاخص دارد ( .)10خاکهوای منطقوبی مودرد مطا عوب دارای درحود
باالیی از مقادیر شن بددند و در واقوع اثوری کوب کرات شون بور روی
شاخص ظرفیت هدایی دارد بب علت منافذ درشت آنها مویباشود کوب

density Particle
)(g cm-3

کربنات کلأیم معادل
)Lime (%
واکنش خاک ()pH
تخلخ Porosity

میتدانند بر نگهداری و انتقال آب در خاک مؤثر باشند.
از بین  9خصدحیت خاکی کب ببعندان ورودی برای تعیین عدام
مؤثر بر شاخص ظرفیت هدایی وجودد داشوت 5 ،خصدحویت شوام ،
قابلیت هدایت ا کتریکی ،سیلت ،کربنات کلأیم ،واکنش خاک و مواده
آ ی تهثیر قاب مالحظبای بر شاخص  ACخاک نداشوتند و بوبعنودان
پووارامترهووای اضووافی در نظوور رفتووب شوودند .هوودایت ا کتریکووی
نشاندهندهی غلظت امالح مللدل میباشود ،بوب دنوبای کوب اموالح
مللدل از طریق کاهش ضخامت الیبی دو انب پخشویده مویتداننود
باع هماوری کرات ر ردند .و ی از آنجوایی کوب مقوادیر هودایت
ا کتریکی اندازه یری شده در نمدنبهای خاک مدرد مطا عب پایین بودد
(جدول  )2اثر آن بر بهبدد سواختمان و منافوذ خواک و شواخص AC
مشهدد نبدد .در رابطب با اثرات کرات سیلت میتدان فوت ،از آنجوایی
کب عمده کرات خاک های منطقب مدرد مطا عب شونی بودد ،کرات شون
ببعندان نماینده کرات عم نمدده و اثر کرات سیلت بر روی شاخص
 ACقاب مالحظب نبدد .در برخی مدارد آهك باع کاهش شدت نفدک
می ردد کب د ی آن قرار رفتن کرات کربنات کلأیم در اندازه ر و
سیلت و بأتب شدن منافذ میشدد ( .)15هموان طودر کوب فتوب شود،
ظرفیت هدایی تابعی از تخلخ و حجم منافذ خاک است پس واکنش
خاک اثری بر روی این شاخص ندارد.
همچنین برای ظرفیت زراعی نأبی 4 ،وی ی شام ؛ تخلخو ،
شن ،ر و سیلت با ضریب همبأتگی  0/9وی یهای مهم انتخواب

انتخاب ویژگیهاي مؤثر بر برخی شاخصهاي كیفیت فیزیکی خاك ...

شدند .ظرفیت زراعی نأبی رابطب مأوتقیم بوا ظرفیوت هودایی دارد و
همانند آن تلت تهثیر حجوم منافوذ خواک مویباشود .از آنجوائی کوب
تخلخ و بافت خاک بر ظرفیت هدایی مؤثر میباشوند بور  RFCنیوز
تهثیر ذار هأتند .و سایر وی ی ها بب دالیلی کب برای ظرفیت هدایی
فتب شد ،برای ظرفیت زراعی نأبی نیز انتخاب نشدند.
 7متغیر ،قابلیت هودایت ا کتریکوی ،ر  ،شون ،سویلت ،چگوا ی
ظاهری و تخلخ همگی با ضریب یك ببعندان مهمترین متغیرهوای
انتخابی شاخص آب قاب دستر یاه انتخاب شدند .آب قاب دستر
در واقع در ملدودهی بین ظرفیت زراعی نأبی و نقطب پ مرد ی قرار
می یرد و درنتیجب عدام زیادی موی تدانود در ایون ملودوده بور آب
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فراهمی برای یاه مؤثر باشد .سواختمان خواک ،تخلخو  ،نودو بافوت
خاک ،حجم و تدزیع منافذ ازجملب عدام تهثیر ذار بر آب قاب دستر
یاه میباشند .وی یهای انتخاب شده برای آب قاب دستر یاه در
اینجا بافت خاک ،تخلخ  ،چگا ی ظاهری و قابلیت هدایت ا کتریکوی
بددند کب همگی بر حجم منافوذ و تدزیوع پوذیری آنهوا اثور دارنود و
درنتیجب می تدانند بر آب قاب دسوتر نیوز اثور بگذارنود .دو وی وی
کربنات کلأیم و واکنش خاک بب عندان وی یهای غیرمهم شوناختب
شدند .همان طدر کب فتب شد آهك باع کاهش شدت نفدک و بأوتب
شدن منافذ میشدد.

جدول  -3ویژگیهای انتخاب شده مربوط به شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک
Table 3- Selected features of soil physical quality indicators
RFC

AC

ویژگی انتخاب شده

ضریب پیرسون

ویژگی انتخاب شده

ضریب پیرسون

Pearson
coefficient

Selected feature

تخلخ Porosity

1

تخلخ Porosity

0.996

چگا ی ظاهری Bulk
density

1

شن Sand

0.993

Clay

0.999

ر

Clay

0.98

شن Sand

0.995

سیلت Silt

0.97

Selected feature

ر

PAW

ویژگی انتخاب شده

Pearson
coefficient

Selected feature

چگا ی ظاهری Bulk
density

ر

Clay

قابلیت هدایت ا کتریکی
EC
تخلخ Porosity

شنSand
سیلت Silt

پیشبینی شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک

پس از انتخاب وی ی هوای موؤثر بور شواخص ظرفیوت هودایی،
ظرفیت زراعی نأبی و آب قابو دسوتر خواک ،پویشبینوی آن بوا
استفاده از مدل درخت تصمیم و ر رسیدن چند متغیره خطوی حودرت
رفت .همچنین آمارههای اعتبار سنجی مربدش بب درخوت تصومیم در
جدول  4آورده شده اند کب با اسوتفاده از دادههوای آمدزشوی و آزمودن
ملاسبب شدهاند.
نتایج داده های اعتبار سنجی مربدش بب جدول  4بورای دادههوای
آمدزشی و آزمدن نشان میدهد کب درخت تصمیم با دقت قاب قبود ی
تدانأتب است رابطب بین پارامترهای ورودی با شواخصهوای ظرفیوت
هدایی ،ظرفیت زراعی نأبی و آب قاب دستر را ببدست آورد.
ظرفیت هوایی

شک  3درخت تصمیم رسم شده برای شاخص ظرفیت هودایی را

ضریب پیرسون
Pearson
coefficient

1
1
1
1
1
1

نشان میدهد .همان طدر کب دیده میشدد در ره ریشب متغیر تخلخ
قرار رفتب است کب ا ر تخلخو کمتور از  0/434در یوك انشوعاب و
تخلخ بیشتر و مأواوی  0/434در انشوعاب دیگور قورار موی یورد و
همین طدر انشعابات ادامب پیدا میکند تا بب ره برگ برسد .فقوط 10
درحود خواکهووای مودرد مطا عووب از نظور تخلخو تهدیوبای ،بوودون
ملدودیت برای رشد یاه بددند و بیشتر این خاکها دارای ملدودیت
متدسط ( 30درحد) و  22درحد دارای ملدودیت کم بددند .همچنوین
در  17درحد خاکها ملدودیت شودید و  16درحود ملودودیت زیواد
وجدد داشت کب این خاکها از نظر تهدیب باید مدیریت شدند.
بب منظدر ارزیابی مدل درخت تصمیم ،مقادیر بورآورده شوده بورای
نمدنب های آزمدنی و مقادیر واقعی متناظر با آنها ترسیم شد .مقایأوب
مقادیر عملکرد مشاهده شوده ( )Targetو عملکورد پویشبینوی شوده
تدسط مدل ( )Outputدرخت تصمیم در نرمافوزار MATLABبورای
دادههای آمدزشی و آزمدن در ادامب آورده شوده اسوت .ضوریب تبیوین
( )R2بین شاخص  ACمشواهداتی و پویشبینوی شوده بوا اسوتفاده از
درخت تصمیم برای دادههای آمدزشی  0/96بدد (شک  .)A - 4جوذر
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میووانگین مربعووات خطووا و میووانگین مطلووق خطووا بووین شوواخص AC

آمدزشی بب ترتیب  0/0138و  0/0098بدد (جدول .)4

مشاهداتی و پیشبینی شده با استفاده از درخت تصمیم برای دادههای
جدول  -4معیارهای ارزیابی در برآورد شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک برای مدل درخت تصمیم
Table 4- Values of evaluation criteria in predicting soil physical quality indicators for Decision tree model

شاخصهای فیزیکی
Soil physical
quality indicators

ظرفیت هدایی

معیارهای ارزیابی

نوع داده
Data Type

R2

Evaluation criteria
RMSE

MAE

دادههای آمدزشی

0.96

0.0138

0.0098

0.95

0.0104

0.0084

0.86

0.0461
0.0411

0.0356

Train data

دادههای آزمدن
Air capacity

ظرفیت نأبی زراعی
Relative field
capacity

آب قاب دستر

یاه

Test data

دادههای آمدزشی
Train data

دادههای آزمدن
Test data

دادههای آمدزشی
Train data

Plant available
water capacity

0.84

0.0332
0.0085

0.92

0.0134

0.85

0.0089

دادههای آزمدن
Test data

شکل  -3مدل درخت تصمیم برای شاخص ظرفیت هوایی
Figure 3- Decision tree model for Air Capacity Index

0.0068

انتخاب ویژگیهاي مؤثر بر برخی شاخصهاي كیفیت فیزیکی خاك ...

ضریب تبیین ( )R2بین شاخص  ACمشاهداتی و پیشبینی شوده
با استفاده از درخت تصمیم برای دادههای آزمدن  0/961بدد (شک 4
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  .)Bهمچنین جذر میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق خطا برایدادههای آزمدن بب ترتیب  0/0104و  0/0084درحد بدد (جدول .)4

B

A

شکل  -4همبستگی بین مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده  ACبا استفاده از الگوریتم درخت تصمیم برای دادههای آموزشی ( )Aو دادههای
آزمون ()B
Figure 4- Correlation between the observed and predicted AC index values using Decision -Tree Algorithm for the train data
)(A) and test data (B

ظرفیت زراعی نسبی

شک  5درخت تصمیم رسم شده برای دادههوای متغیور ظرفیوت
زراعی نأبی میباشد .بیشتر خاک مودرد مطا عوب ( 38درحود) از نظور

شاخص ظرفیت زراعی نأبی بدون ملدودیت و  32درحد ملدودیت
کم و  16درحد با ملدودیت متدسط مشاهده شد.

شکل  -5مدل درخت تصمیم برای ظرفیت زراعی نسبی
Figure 5- Decision tree model for relative field capacity

ضریب تبیین ( )R2بین شاخص ظرفیت زراعی نأبی مشاهداتی و
پیشبینی شده با استفاده از درخت تصومیم بورای دادههوای آمدزشوی

 0/862بدد (شک  .)A -6جذر میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق
خطا بین شاخص ظرفیت زراعی نأبی مشاهداتی و پیشبینی شده بوا
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استفاده از درخت تصمیم برای دادههای آمدزشی بب ترتیب  0/0461و
 0/0356بدد (جدول .)4
ضریب تبیین ( )R2بین شاخص ظرفیت زراعی نأبی مشاهداتی و
پیشبینی شده با اسوتفاده از درخوت تصومیم بورای دادههوای آزمودن

 0/842بدد (شک  .)B - 6همچنین جوذر میوانگین مربعوات خطوا و
میانگین مطلوق خطوا بورای دادههوای آزمودن بوب ترتیوب  0/0411و
 0/0332درحد بدد (جدول .)4

B

A

شکل  -6همبستگی بین مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده  RFCبا استفاده از الگوریتم درخت تصمیم برای دادههای آموزشی ( )Aو دادههای
آزمون ()B
Figure 6- Correlation between the observed and predicted RFC index values using Decision -Tree Algorithm for the train
)data (A) and test data (B

آب قابلدسترس گیاه

قوودانین اسووتخراه شووده بوورای م ودل درخووت تصوومیم بوورای آب
قاب دستر یاه با تدجب بب شک  7و جدول  1ببحدرت ملودودیت
متدسط تا زیاد میباشد .با تدجب بب دادههای اندازه یری شده ،ملدوده
آب قاب دستر برای تمامی داده بین  0/18تا  0/01میباشد کوب در
این ملدوده آب قاب دستر یاه دارای ملدودیت متدسوط توا زیواد
می باشد .پس تمامی خاک مدرد مطا عب از نظور شواخص  PAWCدر
این ملدوده بلرانوی قورار موی یرنود .بوا تدجوب بوب ملودودیت آب
قاب استفاده یواه در این خاکها اعمال روشهای مناسوب آبیواری و
وجودد آب کافی برای رشد یاهان اجتنابناپذیر است.
ضریب تبیین ( )R2بین شاخص آب قاب دستر یاه مشواهداتی
و پیشبینی شده با استفاده از درخت تصمیم برای دادههوای آمدزشوی
 0/919بدد (شک  .)A - 8جوذر میوانگین مربعوات خطوا و میوانگین
مطلق درحد خطا بین شاخص آب قابو دسوتر یواه مشواهداتی و
پیشبینی شده با استفاده از درخت تصمیم برای دادههای آمدزشی بوب

ترتیب  0/0134و  0/0085بدد (جودول  .)4ضوریب تبیوین ( )R2بوین
شاخص آب قاب دستر یاه مشاهداتی و پیشبینی شده با استفاده از
درخت تصمیم بورای داده هوای آزمودن  0/850بودد (شوک .)B - 8
هم چنین جذر میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق درحد خطا برای
دادههای آزمدن بب ترتیب  0/0089و  0/0068درحد بدد (جدول .)4
مقادیر معیارهای ارزیابی برای داده های آمدزش نشان میدهد کب
درخت تصمیم با دقت خدبی تدانأتب است رابطب بین ظرفیت هودایی،
ظرفیت زراعی نأبی و آب قاب دستر یاه و پارامترهوای ورودی را
بب دست آورد .همچنوین مقوادیر معیواری ارزیوابی دادههوای آزمودن،
نشاندهنده تدانایی مدل درخوت تصومیم در تخموین میوزان ظرفیوت
هدایی ،ظرفیت زراعی نأوبی و شواخص آب قابو دسوتر یواه بوا
وی یهای انتخاب شوده تدسوط نورمافوزار  Celementainبوا دقوت
باالیی میباشد.

انتخاب ویژگیهاي مؤثر بر برخی شاخصهاي كیفیت فیزیکی خاك ...
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شکل  -7مدل درخت تصمیم برای آب قابلاستفاده گیاه
Figure 7- Decision tree model for plant available water

A

B

شکل  -8همبستگی بین مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده  PAWCبا استفاده از الگوریتم درخت تصمیم برای دادههای آموزشی ( )Aو دادههای
آزمون ()B
Figure 8- Correlation between the observed and predicted PAWC index values using Decision -Tree Algorithm for the train
)data (A) and test data (B

آماره های اعتبارسنجی (ضریب تبیین ،جذر میانگین مربعات خطوا
و میانگین مطلق خطا) و معاد وب ر رسویدنی مربودش بوب هور کودام از
شاخصهای فیزیکی برای دادههوای آمدزشوی و دادههوای آزمودن در
جدول  5آورده شده اند .ضریب تبیین بین شاخصهای ظرفیت هدایی،
ظرفیت زراعی نأبی و آب قاب دستر مشاهداتی و پیشبینوی شوده
برای دادههای آمدزشی ر رسیدن چند متغیرهی خطی بب ترتیب ،0/72
 0/72و  0/67بدد (جدول  .)5جذر میانگین مربعوات خطوا و میوانگین
مطلق خطا بین شاخصهای فیزیکی مشاهداتی و پیشبینی شده برای
دادههای آمدزشی و آزمدن در جدول  5نشان داده شده اسوت .مقوادیر
معیارهای ارزیابی برای دادههای آمدزش و آزمدن نشان مویدهود کوب
مدل ر رسیدن چند متغیره قادر بب برقراری ارتباش مؤثر بوین ورودی و

خروجی مدل نبدده و قادر بب پیشبینی مناسب شواخصهوای کیفیوت
فیزیکی خاک هم نبدده است .درواقع ر رسیدن خطوی تنهوا قوادر بوب
تشخیص روابط خطوی بوین متغیرهوای مأوتق و وابأوتب هأوتند و
چنانچب روابط غیرخطی بین این متغیرها وجدد داشتب باشد ،کارایی این
مدلها بب حد قاب مالحظبای کاهش مییابد ( .)28نتایج مدلسوازی
ر رسیدن چند متغیره نشان داد کب مدلهای ر رسیدن برای دادههای
خطی تدانایی باالیی جهت پیشبینی دارنود .در حوا ی کوب دادههوا در
طبیعت ممکن است بب طدر خطی نباشند و یا تغییرات زمانی و مکوانی
تغییر کنند .مدلهای خطی مناسب تدابوع خطوی بوا جفوت دادههوای
ورودی و خروجی مدل هأوتند .اموا مودلهوای غیرخطوی قادرنود بوا
تغییرات زمانی و مکانی تغییر کنند.
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جدول  -5مقادیر معیارهای ارزیابی در برآورد شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک برای مدل رگرسیون خطی چند متغیره
Table 5- Values of evaluation criteria in predicting soil physical quality indicators for multiple linear regression model.

شاخصهای فیزیکی
Soil physical
quality indicators

معیارهای ارزیابی

نوع داده
Data Type

R2

Evaluation criteria
RMSE

MAE

دادههای آمدزشی

0.72

0.894

0.892

Train data

دادههای آزمدن

ظرفیت هدایی
Air capacity

Test data

0.877

0.63

0.875

معاد ب ر رسیدن )AC= -0.324+(0.003*sand)+(-0.22*EC)+(-0.001*clay)+(-0.67*BD)+(0.965*F

دادههای آمدزشی
Train data

ظرفیت نأبی زراعی
Relative field
capacity

0.065

0.72

دادههای آزمدن
Test data

0.052

0.066
0.62

0.0502
معاد ب ر رسیدنی )RFC= 0.917+(0.006*silt)+(0.014*clay)+(-1.51*F

دادههای آمدزشی
Train data

آب قاب دستر

یاه

Plant available
water capacity

0.574
0.59

0.67

دادههای آزمدن
Test data

0.64

0.61

0.644

معاد ب ر رسیدنی )PAWC= 0.143+(0.12*EC)+(0.006*silt)+(0.001*clay)+(-0.76*BD)+(0.12*F

مقایسه نتایج مدل های درختت تصتمی و رگرستیون چنتد
متغیرهی خطی

بررسی اهمیت متغیرهای ورودی بتر میتزان شتاخصهتای

با تدجب بب مباح فتب شده نتایج حاکی از آن اسوت کوب مقودار
ضریب تبین در مدل درخت تصمیم نأبت بب ر رسیدن چند متغیرهی
خطی از دقت باالتری برخدردار میباشد .همین طدر کمتورین مقوادیر
شاخصهای خطای ملاسبب شوده مربودش بوب مودل درخوت تصومیم
هأتند پس با تدجب بب معیارهای ارزیابی برای مدل درخوت تصومیم و
مدل ر رسیدن چند متغیرهی خطی مشخص شد کب دقت مدل درخت
تصمیم نأبت بب ر رسیدن چند متغیرهی خطی بیشتر است.
برخی ملققین نشان دادند کب دقوت درخوت تصومیم نأوبت بوب
ر رسیدن چند متغیرهی خطی در پیشبینیهای بعضی از خصدحویات
خاک معتبرتر است .بب عندان مثال پهلدان و همکواران ( )21دریافتنود
کب روش درخت تصمیم یری نأبت بب ر رسیدن چند متغیره کارایی
بهتری برای تهیوب نقشوب خواک در سوطض پوایینتور دارد .شویرانی و
همکاران ( )26طی مقایأبای کب بین ا گدریتم ترکیبوی  PSO-DTو
ر رسیدن چند متغیر در تعیین وی یهای مؤثر بور شواخص فیزیکوی
خاکهای آهکی شهرستان بافت داشتند ،پی بردند کب کارایی درخوت
تصمیم و  PSOخیلی بهتر از ر رسیدن چند متغیره خطی بدد.

کیفیت خاک

با تدجب بب این کب فقط دقت ا گدریتم درخت تصمیم در پیشبینی
شاخصهای ظرفیت هدایی ،ظرفیت زراعی نأبی و آب قاب دسوتر
یاه قاب قبدل بدد آنا یز حأاسیت با درخت تصومیم حودرت رفوت.
نتایج آنا یز حأاسیت برای مؤ فبهای شاخصهای فیزیکی ببحودرت
نمددار آورده شده است (شک .)11-9
نتایج نشان داد کب شاخص ظرفیت هدایی بیشوترین حأاسویت را
بب ترتیب بب تخلخ (شاخص حأاسیت  ،)1/65چگا ی ظاهری داشت
(شاخص حأاسیت ( )1/15شک  .)9تخلخ تهدیبای با بافت خاک و
تراکم خاک در ارتباش است و همان طدر کب قبالً فتوب شود ظرفیوت
هدایی رابطب مأتقیم با تخلخو دارد و ایون عامو توهثیر مهموی بور
ظرفیت هدایی دارد .از طرفی ظرفیت زراعی در مکشهای خیلی کوم
ملاسبب میشدد (بین رطدبت اشوباو و مکوش ظرفیوت زراعوی) .وذا
تدزیع اندازه منافذ تهثیر بأوزایی بور روی ایون شواخص دارد .چگوا ی
ظاهری نیز بر تدزیع منافذ خاک اثر دارند.
همین طدر شاخص ظرفیت زراعی نأبی بیشترین حأاسیت را بب

انتخاب ویژگیهاي مؤثر بر برخی شاخصهاي كیفیت فیزیکی خاك ...

ترتیب بب تخلخو (شواخص حأاسویت  )1/95دارا بودد (شوک .)10
ظرفیت زراعی نأبی نیز تابعی از تدزیع منافذ درشوت در خواک اسوت
درنتیجب تخلخ نیز بر تدزیع و حجم منافذ تهثیر ذار هأتند و چگوا ی
ظاهری (شاخص حأاسیت  )1/25نیز ببعندان پارامتر مهم و مؤثر آب
قاب دستر یاه مشاهده شد (شک  .)11چگا ی ظاهری و ارتباش آن
با تخلخ و نگهداشت آب در خاک می تداند از مهمتورین عدامو بور
 PAWCباشد.
عدام متعددی مانند کمبدد میزان اکأی ن خاک ،تدانوایی ریشوب
یاه برای فروروی در خاک ،کاهش هدایت هیودرو یکی غیراشوباو بوا
خشك شدن خاک ،بر میزان آب قاب استفاده خاک بورای یواه موؤثر

است .در مطا عات مشابب آنالف و ررمان ( )3دریافتند کب شاخصهوای
کیفیت فیزیکی خاک بب بافوت خواک ،چگوا ی ظواهری و موداد آ وی
بأتگی دارد .رطدبت در مکشهای پایین متهثر از منافذ درشتی اسوت
کب در اثر ساختمان خاک ایجاد میشدد و متغیری کوب بیشوتر از هموب
تدانأتب تغییرات ساختمان را ببحدرت کمی نشان دهد جرم مخصدص
ظاهری است.
جرم مخصدص ظاهری کب مهمترین پوارامتر کموی بیوان کننوده
تغییرات سواختمان خواک و توابعی از خلو و فوره اسوت کوب ملو
نگهداری رطدبت هأوتند درنتیجوب بوا کمتورین تغییور در آن بور آب
قاب دستر یاه در خاک اثر می ذارد (.)23

شاخص حأاسیت
Sensetivity index

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
رس )) clayشن ) (sandقابلیت هدایت
تخلخل
چگالی ظاهری
الکتریکی
) )porosity
) bulk
))EC
)density

پارامترهای ورودی مدل درخت تصمیم
Input parameters decision tree model
شکل  -9نتایج آنالیز حساسیت مدل درخت تصمیم برای AC
Figure 9- Results of sensitivity analysis user decision tree model for AC
2.5

1.5
1
0.5

شاخص حأاسیت
Sensetivity index

2

0
تخلخل
) )porosity

رس ))clay
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سیلت ))silt

شن )(sand

پارامترهای ورودی مدل درخت تصمیم
Input parameters decision tree model
شکل  -10نتایج آنالیز حساسیت مدل درخت تصمیم برای RFC
Figure 10- Results of sensitivity analysis user decision tree model for RFC
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شاخص حأاسیت
Sensetivity index

1.6
1.2
0.8
0.4
0
 قابلیت هدایتclay)) ( رسsand)  شنsilt)) تخلخل چگالی ظاهری سیلت
الکتریکی
bulk ) porosity) )
EC))
density)

پارامترهای ورودی مدل درخت تصمیم
Input parameters for decision tree model
PAWC  نتایج آنالیز حساسیت مدل درخت تصمیم برای شاخص-11 شکل
Figure 11- Results of sensitivity analysis user decision tree model for PAWC

هم چنین نتایج نشان داد کب دقت مدل درخت تصومیم در پویشبینوی
 ظرفیوت زراعوی نأوبی و آب قابو دسوتر،شاخص ظرفیت هدایی
نأبت بب مدل ر رسیدن خطی بهتر میباشد و میتدان از این مدل در
.پیشبینی این شاخصها با دقت قاب قبد ی استفاده نمدد
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Introduction: Soil quality is defined as the capacity of a soil to function within different land uses and
ecosystem boundaries, sustain biological productivity, maintain environmental quality and promote plant,
animal, and human health. Soil quality cannot be directly measured but can be evaluated on the basis of several
parameters; the type of parameter to be used depends on research scale and goals. Soil quality indicators (SQIs)
are used to evaluate the effect of different management and types of land use on soil quality and can be achieved
by easily-measured soil physicochemical properties. Soil quality indicators are measurable characteristics of the
soil affecting the soil capacity for crop production or environmental performance. Air capacity (AC), relative
field capacity (RFC) and plant available water (PAWC) are the most important indicators. Selection of
appropriate input parameters is the first and most important step in predicting SQIs. Feature selection can be
defined as the identification and selection of a subset of useful features among the primary data collected. One of
the methods for choosing the features is the Pearson coefficient, which shows the correlation between the input
variables and target variable. When the coefficient is close to one, there is a strong relationship between the input
and the target variable. The features having a correlation coefficients of greater than or equal to 0.9 are
considered important and less than that are considered non-important. Decision tree algorithm is one of the
prediction approaches in statistics and data mining literature. This algorithm can select the property with the
highest separation capability. Working with this algorithm and interpret its results is very straightforward. The
aims of this study were to select the best set of input properties influencing SQIs using Pearson correlation
coefficient and then model the effect of the input properties by decision tree and multiple linear regression.
Materials and Methods: In this study, the Pearson correlation coefficient was used for selecting effective
soil properties influencing SQIs and these indices were modeled and predicted by the decision tree algorithm
with selected input properties. For this purpose, 104 soil samples were collected from the soil surface (0-15 cm
depth) of four land uses including a garden with 20 year-old walnut trees, pasture, agriculture and a mountain
almond in a semi-arid area in Iran (Rabor region, 29 27′ N to 38 54′ N and 56 45′ E to 57 16′ E). A multiple
linear regression (MLR) model was constructed as the benchmark for the comparison of performances.
Sensitivity analysis of decision tree model was performed with input variables using StatSoft method. The
predictive capabilities of the proposed models were evaluated by the mean absolute error (MAE), root mean
square error (RMSE), and coefficient of determination (R2) between measured and predicted SQIs values.
Results and Discussion: The soil properties including porosity, bulk density, clay and sand content for air
capacity, porosity and sand, clay and silt content for relative field capacity, and bulk density, electrical
conductivity, porosity, and sand, clay and silt content for plant available water were selected as important input
parameters. In addition, the values of r2 for the decision tree model for air capacity, relative field capacity and
plant available water were 0.95, 0.84 and 0.85, respectively, while the r 2 values for multiple linear regression for
AC, RFC and PAWC were 0.63, 0.62 and 0.61, respectively. According to the evaluation indices, it appears that
the conventional regression model was poor in predicting SQIs. Therefore, conventional regression techniques
(i.e., multiple-linear regression) may not be reliable for predicting the SQIs. The results of sensitivity analysis for
decision tree model showed that porosity and bulk density for air capacity, porosity for relative field capacity
and bulk density for plant available water had the greatest influence.
Conclusion: This research work provided a basis for predicting soil physical quality indicators and
identifying important parameters impacting these indicators in agricultural soils, grassland and forests in semiarid regions which can be generalized to other areas. Further studies are needed to assess the effects of selected
input variables under different conditions.
Keywords: Air capacity, Available water, Modeling, Relative field capacity, Soil management
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چکیده
آلودگی زیستگاههای طبیعی به فلزهای سنگین به سبب سمیت باال سالمت موجودات زنده و محیط زیست را تحت تأثیر قرار میدهد .معدنی شدن
زیستی بر اساس تشکیل رسوب کربنات کلسیم زیستی روشی نویدبخش برای پاالیش فلزهای سمی در خاکهای آلوده میباشد .این پژوهش به منظوور
بررسی حذف کادمیم به روش رسوبگذاری زیستی کربنات کلسیم از مسیر هیدرولیز اوره با باکتری اسپورسارسینا پاستئوری انجام شد .آزمایش ابتودا در
محلول دارای کادمیم (در سه سطح  1 ،0/5و  ۲میلیموالر کادمیم) و سپس در یک خاک شنی آلوده شده با کادمیم (در پنج سطح صورر 40 ،۲0 ،10 ،و
 50میلیگرم بر کیلوگرم) در قالب طرح کامال تصادفی و در  3تکرار اجرا شد .آزمایشها در دو سطح با باکتری و بدون باکتری بودند .رسوب کوادمیم در
محلول آلوده در سه غلظت  1 ،0/5و  ۲میلیموالر کادمیم در حضور باکتری به ترتیب  99/8 ،99/6و  99/8درصد بود .نتایج این پژوهش نشان داد که در
تیمارهای دارای باکتری در مقایسه با تیمارهای بدون باکتری مقدار کادمیم در بخش محلول +تبادلی کاهش یافته و در بخش کربناتی افوزایش آمواری
چشمگیری ( )P≤0.05پیدا کرد .به طوریکه مقدار کادمیم در بخش محلول +تبادلی خاک در  4غلظت  40 ،۲0 ،10و  50میلیگرم بر کیلوگرم کوادمیم
در حضور باکتری به ترتیب  74/3 ،61/1 ،85/9و  80/3درصد کاهش نشان داد .بنابراین ،نتایج این پژوهش حاکی از آن اسوت کوه جداسوازی فلزهوای
سنگین بر مبنای روش رسوبگذاری زیستی کربنات کلسیم از طریق رسوب همزمان با کلسیت میتواند برای پاالیش زیستی فلزهای سونگین سوودمند
باشد.
واژههای کلیدی :اسپورسارسینا پاستئوری ،اورهآز ،معدنی شدن زیستی ،کلسیت ،کادمیم
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فلزهای سنگین مانند کادمیم ،سرب ،مس ،نیکل و روی بوه طوور
طبیعی در غلظتهای خیلی پایین در خاکها ،تهنشستها و منابع آبی
وجود دارند ( .)18این فلزها به طور مداوم بر اثر فعالیتهای مختلف در
طبیعت رها شده و از آنجا که تجزیه نمیشوند در محیط انباشته شده
و به زنجیره غذایی وارد میشوند و بنابراین در بافت گیاهان ،حیوان و
انسان تجمع مییابند ( 33و  .)۲3در میان فلزهای سنگین ،کادمیم بوه
سبب فعالیت باال و قابلیت انحالل نسوبی در آب در بافوتهوای زنوده
سمیت باالیی ایجاد میکند و از این جهوت بسویار موورد توجوه قورار
گرفته است ( .)۲8در سالهای اخیر با توجه به حجوم بواالی آلوودگی
منابع طبیعی و ناکارآمدی روشهوای فیزیکوشویمیایی مرسووم بورای
 3 ،۲ ،1و  -4به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استادیار ،دانشیار و استادیار گروه
علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن
(* -نویسنده مسئول)Email: nasrin.ghorbanzadeh@gmail.com :
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.68373

پاالیش این منابع و بروز بحرانهای زیستمحیطی ،زیستپاالیی 5در
کانون توجه قرار گرفته است .هدف اصولی زیسوتپواالیی اسوتراده از
موجودات زنده برای تجزیه انواع آالیندهها و مواد سمی است کوه بوه
صورت طبیعی یا مصنوعی وارد محیط زیست شدهاند ( .)۲روشهوای
فیزیکوشیمیایی حذف فلزهای سونگین از خواکهوای آلووده از قبیول
تصریه ،رسووب ،روشهوای الکتروشویمیایی ،شسوت و شووی خواک،
اکسووایش و کوواهش ،تبووادل یووونی ،اسوومز معکوووس ،ت بیووت و غیووره
مشکالتی شامل نیاز به مواد شیمیایی فراوان و انوریی و هزینوه بواال
دارد .از سوی دیگر این روشها محصوالت جوانبی ثانویوه نیوز ایجواد
میشود (.)۲
در میان روشهای مختلف ،زیستپاالیی یک فنآوری مؤثر ،کوم
هزینه و دوستدار طبیعت اسوت کوه بوا بوه کوارگیری فعالیوتهوای
ریزجانداران از خطرهای ایجاد شده ناشوی از انباشوت موواد شویمیایی
سمی در محیط زیست میکاهود .روشهوای زیسوتی متنووعی ماننود
5- Bioremediation
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جذب زیستی ،1تجمع زیستی ،۲معدنی شدن زیستی ،3گیواه پواالیی و
غیره وجود دارد ( .)16معدنی شدن زیستی فرآیندی است که به وسیله
آن ریزجانداران کانیها را تولید میکنند .سواخت کوانیهوا بوه وسویله
پروکاریوتها به طور کلی بوه دو بخوش معودنی شودن کنتورل شوده
زیستی )BCM(4و معدنی شدن تحریک شده زیسوتی (BIM)5دسوته
بندی میشوند ( .)13در میان تمامی کانیهایی کوه بوا معودنی شودن
زیستی ایجاد میشوند ،کربناتها مشهورترین هستند .رسوب کربنوات
کلسیم تحریک شده میکروبوی )MICCP(6بوه طوور گسوتردهای بوه
عنوان شاخهای از معدنی شدن زیستی در زمینوههوای مختلوف ماننود
بیوتکنولویی ،یئوتکنولویی و دیرینشناسی مورد مطالعوه قورار گرفتوه
است .در این فرآیند ،ریزجانداران بوه عنووان بخشوی از فعالیوتهوای
متابولیکی پایه خود به طور طبیعی مواد غیرآلی تولید میکنند (.)۲6
فرآینوود  MICCPمبتنووی بوور هیوودرولیز اوره ،توانووایی نگووهداری
فلزهای سنگین و رادیونوکلوئیدها را از طریق جذب سطحی و رسووب
همزمان در شبکه کلسیت دارد .حساس نبودن این روش بوه پتانسویل
اکسایش-کاهش و پایداری کلسویت در محویطهوای مختلوف زموین
شناسی مانع آزادسازی دوباره آلودگی به محویط مویشوود ( 16و .)37
حذف فلزهای سنگین در فرآیند  MICCPاز مسویر هیودرولیز اوره رخ
میدهد .باکتریهایی که توان تولیود آنوزیم اورهآز 7را دارا هسوتند ،در
فرآیند هیودرولیز اوره شورکت مویکننود ( .)18اورهآز (آمیدوهیودروالز
اوره )8آنزیمی است که اوره را به یک مول کربنات و دو مول آمونیاک
هیدرولیز میکند .آزادسوازی یوونهوای کربنوات ( )CO32-و آمونیووم
( )NH4+با افزایش پیاچ ،درحضوور یوونهوای فلوزی سوبب رسووب
کربنات این یونها میشود .یون کربنوات آزاد شوده بوه درون آب یوا
خاک میتواند با کلسیم به فرم کربنات کلسیم (کلسیت) ترکیب شوود
( .)18کلسیت فرآوردهی معدنی شدن زیسوتی ایون فرآینود اسوت کوه
فلزهای سنگین بر روی ساختار کریستالی آن رسوب کرده و از خواک
های آلوده حذف میشوند (.)19
رسوب زیستی کلسیت با چندین فلوز دو ظرفیتوی ماننود کوادمیم،
آهن ،روی ،اورانیم ،کبالت ،سرب ،مس و جیوه و همچنین بسویاری از
اکتینیدها گزارش شده اسوت ( .)14بیوربانوک و همکواران ( )11بیوان
نمودند که بواکتریهوای جونس ،Lysinibacillus ،Sporosarcina
 Bacillus ،Arthrobacterو  Brevibacteriumباکتریهای معمول
1- Biosorption
2- Bioaccumulation
3- Biomineralization
4- Biologically Controlled Mineralization
5- Biologically Induced Mineralization
6- Microbially Induced Calcium Carbonate Precipitation
7- Ureolytic
8- Urea amidohydrolase

هیدرولیز کننده اوره و تولید کننده آنزیم اورهآز هستند کوه گونوههوای
آنها به طور گستردهای در خاکها توزیع شودهانود .وارن و همکواران
( )34گزارش نمودند که  %95از استرانسیم با رسوب بر روی کلسویت
ایجاد شده بر اثر فعالیت بواکتری  Sporosarcina pasteuriiاز فواز
محلول حذف شد .ناگونکار و همکاران ( )۲7نیز حذف  %9۲آرسونیک
از فاز محلول خاک را به وسویله  Enterobacteriaceaeدر پایوان 5
روز از مایهزنی باکتری گزارش نمودنود .ایون روش زیسوتپواالیی در
حذف آلودگی فلزهای سنگین با وجود اهمیت آن ،کمتور موورد توجوه
قرار گرفته است .بنابراین ،با توجه به مقدار اندک کربنات در خاکهای
استان گیالن در مقایسه با سایر استانهای کشوور ،ایون پوژوهش بوا
هدف بررسی کوارایی روش  MICCPدر زیسوتپواالیی خواک شونی
آلوده به کادمیم و کاهش مقدار کادمیم در بخش محلوول و تبوادلی و
انتقال آن به بخش کربناتی در حضور باکتری اسپورسارسینا پاستئوری
در شرایط آزمایشگاهی طراحی و اجرا شده است.

مواد و روشها
تهیه و بازکشت باکتری

بوواکتری اسپورسارسووینا پاسووتئوری ( )PTCC1645از بانووک
میکروبی ایران (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) تهیه شد
و در محیط کشت ( NAنوترینت آگار) بازکشت شد .سپس باکتری به
محیط کشت ( NBUنوترینت براث همراه با  %۲وزنی به حجمی اوره
( 333میلیموالر) و  ۲5میلیموالر کلرید کلسویم) منتقول و در دموای
 30درجه سلسیوس با هوادهی دائموی بور روی شویکر ( )110rpmتوا
زمان رسیدن باکتری به مرحله انتهایی فاز رشد نمایی انکوباسیون شد.
به منظور ارزیابی تولید اورهآز توسط این باکتری ،مقودار آمونیواک آزاد
شده بر اساس روش فنل -هیپوکلریت در زمانهای  5 ،4 ،3 ،۲ ،1و 6
روز اندازهگیری شد (.)1
آمادهسازی محلول مادر کادمیم

محلول مادر ( 500میلیموالر) کادمیم از نمک  CdCl2تهیه شد و
در تاریکی در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری شد .غلظتهای ،0/5
 8 ،4 ،۲ ،1و  10میلیموالر کادمیم با رقیقسازی از محلول مادر تهیه
و از فیلتر  0/۲۲میکرومتر عبور داده شدند.
آزمایش کمترین غلظت بازدارنده  )MIC(9کادمیم

این آزمایش به منظور تعیین کمترین غلظتی از کادمیم که از رشد
باکتری جلوگیری به عمل میآورد ،انجام شد .یاختههای باکتریایی که
به مدت  ۲4ساعت در محیط کشت  NBکشت داده شدند در چگوالی
9- Minimal Inhibitory Concentration
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نوری  600نانومتر تا حدود  1رقیق شدند .مقدار  100میکرولیتر (%10
حجمی به حجمی) از یاختههای باکتریایی رقیق شده به غلظوتهوای
مختلف از کوادمیم ( 8 ،4 ،۲ ،1 ،0/5و  10میلویمووالر) افوزوده شود.
سپس به یاختههای باکتری اجوازه داده شود کوه در دموای  30درجوه
سلسیوس به مدت  ۲4ساعت در شرایط هووازی در ایون محویطهوای
دارای کادمیم رشد نمایند .تعداد یاختههای باکتریایی از طریق شمارش
بر روی پلیت  )CFU(1مشخص و کمترین غلظت کادمیم که از رشود
باکتریها جلوگیری کرد به عنوان کمترین غلظوت بازدارنوده در نظور
گرفته شد ( .)8همزمان با شمارش تعداد یاختههوای باکتریوایی جوذب
نوری در طول موج  600نانومتر نیز اندازهگیری شد.
حذف کادمیم از محلول آلوده

مقدار  ۲5میلیلیتر از کمترین غلظت بازدارنده کوادمیم بوه دسوت
آمده از مرحله قبل ( ۲میلیمووالر) بوه درون  ۲5میلویلیتور از محویط
کشت  NBUبه همراه باکتری (تقریباً  107سولول بور میلویلیتور) بوه
لولووههووای فووالکون  50میلوویلیتووری منتقوول شوود و بوور روی ش ویکر
( )110rpmدر دمووای  30درجووه سلسوویوس بووه موودت  48سوواعت
انکوباسیون شد ،این آزمایش در سوه سوطح ( 1 ،0/5و  ۲میلویمووالر
کادمیم) و در سه تکرار انجام شد .لولهها پس از انکوباسیون سانتریروی
شده و غلظت کادمیم در محلول رویوی بوا اسوتراده از دسوتگاه جوذب
اتمی مدل  VARIAN 220اندازهگیری شد (.)19
زیستپاالیی خاک آلوده به کادمیم

یک نمونه خاک شنی از عمق صرر تا  30سانتیمتر نمونهبورداری
شد و پس از انتقال به آزمایشگاه و هوا خشوک کوردن ،نمونوه خواک
برای آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی از الوک  ۲میلویمتوری عبوور داده
شد .مقداری از خاک نیز بورای انجوام آنالیزهوای زیسوتی در یخچوال
نگهداری شود .برخوی از ویژگویهوای خواک شوامل بافوت بوه روش
هیدرومتری ( ،)1۲پویاچ و رسوانایی الکتریکوی (درعصوارهی اشوباع)
( ،)۲9ماده آلی به روش والکی و بلک ( ،)35کربنات کلسیم معادل بوه
روش تیتراسیون برگشتی ( ،)30تنرس میکروبی پایه خاک ( ،)9کوربن
زیسووتتوووده میکروبووی از روش گووازدهی بووا کلروفوورم (توودخین-
انکوباسیون) ( )17اندازهگیری شد .نمونه خاک در شرایط آزمایشگاهی
سترون و سپس با نموک کلریود کوادمیم ( )CdCl2آلووده گردیود .بوه
منظور آلوده کردن خاک ،غلظتهای  40 ،۲0 ،10و  50میلیگورم بور
کیلوگرم کادمیم با توجه به حد معمول آن در خاک ( 1تا  ۲0میلیگرم
بر کیلوگرم) ( )۲0انتخاب شدند و غلظت صرر کادمیم نیوز بوه عنووان
تیمار شاهد در آزمایش گنجانده شد .مقدار نمک کلرید کوادمیم بورای
هر یک از غلظتهای کادمیم محاسبه و با مقودار مشخصوی از خواک
1- Colony Forming Unit
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مخلوط شد .پس از آن مقدار  100گرم از خاکهوای آلووده در ظورف
های پالستیکی با ظرفیت  500گرم ریخته شود و تقریبواً توا حوداک ر
ظرفیت زراعی ،آبیاری و به مدت دو هرته انکوباسیون شدند تا در حود
امکان برهم کنشهای آالینده و خاک صورت پذیرد و شرایط آلودگی
طبیعیتر باشد .مقدار  10گرم از نمونههای خاک آلوده و سترون شوده
به درون ظرفهای دارای  50میلیلیتر محیط کشت  NBUریخته شد
و باکتری با غلظت (تقریباً  107سلول بر میلیلیتر) به ظرفهوا افوزوده
شد .سپس نمونهها در دمای آزمایشوگاه بوه مودت  7روز انکوباسویون
شدند .در پایان  7روز ،فعالیت آنزیمهای اورهآز به روش تعیین آمونیوم
با روش تقطیر بخار ( )۲4و دهیودرویناز بوه روش انودازهگیوری تیییور
شکل بستره -۲ ،3 ،5تری فنیل تترازولیووم کلرایود بوه  1-۲ ،5توری
فنیل فورمازان ( )3۲اندازهگیری شد .غلظت عنصر کادمیم در بخوش-
های (محلول و تبادلی و کربنواتی) بورای تموام غلظوتهوای کوادمیم
(صرر 40 ،۲0 ،10 ،و  50میلویگورم بور کیلووگرم) و در بخوشهوای
(اکسیدهای آهن -منگنز ،ماده آلی و باقیمانده) تنها بورای غلظوت 50
میلیگرم بر کیلوگرم کادمیم بر طبق مراحل عصارهگیری پی در پی با
روش تسیر ( )31در نمونههای خاک اندازهگیری شد کوه در جودول 1
نشان داده شده است.
آنالیز آماری

آزمایش زیستپاالیی خاک آلوده در قالب طرح کامال تصادفی بوا
 10تیمار و  3تکرار انجام شد .تیمارهوا شوامل  5غلظوت کوادمیم بوه
ترتیب صرر 40 ،۲0 ،10 ،و  50میلیگرم بر کیلوگرم ،دارای دو سوطح
با باکتری و بودون بواکتری بودنود .نتوایج بوه دسوت آموده از تموامی
آزمایشها در بخشهای مختلف با استراده از نورم افوزار  SASموورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .مقایسه میانگین دادههای آزمایشی
با یکدیگر با آزموون تووکی در سوطح  5درصود انجوام و بورای رسوم
نمودارها از نرمافزار  Excelاستراده شد.

نتایج و بحث
برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک موورد آزموایش
در جدول  ۲نشان داده شده است .مقودار شون ،سویلت و رس در ایون
خاک به ترتیب  10 ، 8۲و  8درصد و بافت خاک شنی بود .همچنوین
در خاک مورد آزمایش غلظت کادمیم کل ،صرر میلیگرم بر کیلووگرم
بود.
مقدار آمونیاک حاصل از فعالیت آنزیم اورهآز باکتری اسپورسارسینا
پاستئوری در شش روز آزموایش در شوکل  1نشوان داده شوده اسوت.
مقدار آمونیاک تولید شده تا روز چهارم روند افزایشی داشت و پوس از
آن به مقدار تقریباً ثابتی رسوید .آچوال و همکواران ( )1نیوز بیشوترین
مقدار آمونیواک را در حضوور بواکتری  Sporosarcina pasteuriiدر
روز پنجم در طی  7روز آزمایش گزارش نمودند.
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جدول  -1روش عصارهگیری پیدرپی تسیر و همکاران ()1979
)Table 1- Sequential extraction procedure (Tessier et al., 1979

حجم عصارهگیر به
مرحله عصارهگیری

بخشهای کادمیم

محلول عصارهگیر

Extraction step

Cadmium fractions

Extractant solution

Exchangeable+soluble
fraction

1

2

3

4

5

محلول +تبادلی

ازای یک گرم خاک
(میلیلیتر)
Volume of
extractant for one
)gram of soil (ml

مدت تکان دادن و
شرایط عصارهگیری
Shaking time and
extraction
conditions

کلرید منیزیم ،یک موالر
()pH=7

4

 2ساعت

استات سدیم ،یک موالر
( ،pH=5تنظیم با اسید استیک)

4

 5ساعت

20

Fe-Mn oxides bound
fraction

هیدروکسیل آمونیوم کلراید 0.04 ،موالر
در اسید استیک  25درصد
(حجمی/حجمی)

Organic matter bound
fraction

اسید نیتریک 0.02 ،موالر +آب
اکسیژنه  30درصد
( ،pH=2تنظیم با اسید استیک)

5+3

اسید کلریدریک  35درصد +اسید
نیتریک  70درصد( ،به نسبت  1به )3

24

پیوند با کربناتها
Carbonate bound
fraction

پیوند با اکسیدهای آهن و
منگنز

پیوند با مواد آلی

باقیمانده
Residual fraction

 5ساعت در حمام آب گرم
در دمای  96درجهی
سلسیوس
 2ساعت در حمام آب گرم
در دمای  85درجهی
سلسیوس
 1ساعت در دمای 180
درجهی سلسیوس

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و زیستی خاک
Table 2- Some physicochemical and biological characteristics of soil

ویژگیهای خاک

پیاچ
()pH

Soil properties

رسانایی الکتریکی ()ECe

کربنات کلسیم معادل

کربن آلی

Electrical
conductivity

Equivalent calcium
carbonates

Organic
carbon

g. 100 g-1

dS.m-1
7.4

0.4

2

کربن زیستتوده میکروبی

تنرس پایه میکروبی

فعالیت آنزیم دهیدرویناز

Microbial carbon
biomass

Microbial basal

Dehydrogenase enzyme
activity

mg C kg dm-1
7.1

respiration
mgCO2.gdm-124h-1

mg TPF.g-1dm-116h-1

0.2

0.012

همچنین نتایج کانگ و همکاران ( )18مشخص کرد کوه فعالیوت
اورهآز در حضووور بوواکتری  Lysinibacillus sphaericus CH-5تووا
روزهای چهارم و پنجم افزایش داشته و پس از آن به گونه چشمگیری
کاهش پیدا کرده است .این پژوهشگران بیان داشتند که بعود از پونج
روز فعالیت آنزیم پروتئاز افوزایش پیودا کورده و ایون آنوزیم از طریوق
انباشت روی محیط کشت ،بر روی فعالیت اورهآز پیامد منری داشوته و
سرانجام سبب کاهش تولیود اورهآز شوده اسوت .در شوکل  ۲رسووب
تشکیل شده توسط باکتری اسپورسارسینا پاستئوری پس از  48ساعت
از شروع آزمایش آمده است.

0.019

به طور کلی فلزهای سنگین پرخطر مانند کادمیم ،کوروم ،موس و
روی پیامدهای زیانباری بر روی ریزجانداران دارند .از این رو افزایش
غلظت این فلزها در محیط به بیش از حد آستانه سوبب کواهش رشود
ریزجاندارن میشود ( .)۲1بوه منظوور تعیوین  MICکوادمیم ،بواکتری
 Sporosarcina pasteuriiدر معرض غلظتهوای مختلوف کوادمیم
قرار گرفت .نتایج رشد باکتری در غلظتهای صرر 8 ،4 ،۲ ،1 ،0/5 ،و
10میلیموالر کادمیم پس از گذشت  48سواعت از انجوام آزموایش در
شکل  3نشان داده شده است.
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شکل  -1غلظت آمونیاک در طول شش روز آزمایش در حضور باکتری اسپورسارسینا پاستئوری .نوارهای خطا ( )Error Barsانحراف از معیار
میباشند ()n=2
Figure 1- Ammonia concentration during six days of experiment in the presence of Sporosarcina pasteurii Error bars are
)deviations from the criteria (n = 2

شکل  -2رسوب کلسیت تشکیل شده توسط باکتری اسپورسارسینا پاستئوری پس از 48ساعت
Figure 2- Calcite precipitation formed by Sporosarcina pasteurii after 48 hours

کمترین غلظتی از کادمیم که از رشد باکتری جلوگیری مویکنود،
غلظت  ۲میلیموالر بود و در غلظتهای  4تا  8میلویمووالر کوادمیم
رشد باکتری به صورر رسوید .کانوگ و همکواران ( )18کواهش رشود
بواکتری تولیود کننوده اوره  Lysinibacillus sphaericus CH-5در
محیط دارای  ۲گرم بر لیتور کوادمیم در مقایسوه بوا رشود بواکتری در
محیط بدون کادمیم را گزارش نمودند .نتایج همچنوین نشوان داد کوه
جذب نوری در غلظتهای  8 ،4 ،۲ ،1 ،0/5و  10میلیمووالر کوادمیم
به ترتیب نسبت به غلظت صرر کادمیم (شاهد) کاهش پیدا کرده است
(شکل  .)4هاسن ( )15در پژوهشی در رابطه با پیامد فلزهای سونگین
بر رشد  Pseudomonas aeruginosaو Bacillus thuringiensis

بیان داشت که جلوگیری از رشد باکتری بر اساس نوع و غلظوت فلوز
تیییرپذیر است .همچنین لی ( )۲۲گزارش کرد که حداک ر رشد مخمر
 Rhodotorula sp.Y11با افزایش غلظت ) Cd(IIتا  150میلیگورم
بر لیتر نسبت به غلظت صرر این فلز کاهش پیودا مویکنود .بنوابراین
میتوان گرت که احتماال این کاهش به سبب پیامد منری فلز است که
رشد باکتری را کند میکند .کاهش رشد یاخته باکتریایی در حضور فلز
همچنین ممکن است به سبب تجمع این یون بر روی سوطح غشوای
یاخته باشد که در نتیجه منجر به انبساط غشا و افزایش تعوداد مکوان
های پیوندی شده که سبب کاهش نقل و انتقال مواد مورد نیواز رشود
یاخته میشود (.)6
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8

6
CFU, ×107 cell/mL

تعداد سلول× /107میلی لیتر

4

2

0
4

8

1

2

0

0.5

غلظت کادمیم ()mmol L-1
شکل  -3تعداد یاخته باکتری اسپورسارسینا پاستئوری در غلظتهای مختلف کادمیم پس از  48ساعت
Figure 3- The number of Sporosarcina pasteurii cells in different concentrations of cadmium after 48 hours
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شکل  -4جذب نوری در غلظتهای مختلف کادمیم در  48ساعت .نوارهای خطا ( )Error Barsانحراف از معیار میباشند ()n=2
Figure 4- Optical density at different concentrations of cadmium during 48 hours. Error bars are deviations from the criteria
)(n = 2

بررسی پیامد باکتری بر حذف کادمیم از محلول آلووده نشوان داد
که غلظت کادمیم در محلول آلوده از غلظتهای اولیه 11۲/41 ،56/۲
و  ۲۲4/8۲میلیگرم بر لیتر ( 1 ،0/5و  ۲میلیموالر) کادمیم به ترتیب
به  0/۲۲5 ،0/۲18و  0/486میلیگرم بر لیتر کاهش پیدا کورده اسوت

(شکل  )5که به ترتیب برابور بوا  99/8 ،99/6و  99/8درصود کواهش
نسبت به غلظت اولیه است .نکته جالب توجه این است که با افوزایش
غلظت اولیه کادمیم در محلول آلوده ،کاهش غلظوت بیشوتر و ترواوت
آن با دو تیمار دیگر چشمگیر نیز بوده است ( .)P≤ 0.05این نتایج بوا

زیستپاالیی كادمیم با روش رسوبگذاري زیستی كربنات كلسیم در خاك شنی

تولید اورهآز در ارتباط است و تولید باالی اورهآز سوبب زیسوتپواالیی
باالی فلز شده اسوت ( .)3نتوایج بیوانگر ایون اسوت کوه یاختوههوای
باکتریایی با افزایش غلظت فلوز در محویط ،فعالیوت اورهآز را افوزایش
داده و غلظت فلز نیز با افزایش مقدار رسوب در محیط کواهش یافتوه
است .عموما زیستپاالیی با ریزجانداران زنده بوه شودت بوه جمعیوت
یاختهها بستگی دارد که سبب کاهش غلظت فلز سنگین در طوی فواز
لگوواریتمی موویشووود ( .)19در پووژوهش کانووگ و همکوواران ()18
باکتری  Lysinibacillus sphaericus CH-5توانست  99/95درصد
از کادمیم را در محلول آلوده را با این روش حوذف کنود .در آزمایشوی
دیگر نیوز مشوخص شود کوه سوویههوای KJ-47و  KJ-46بواکتری
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 Enterobacter cloacaمیتوانند در حذف سرب از محلول آلوده بوا
روش  MICCPمؤثر باشد ( .)19این پوژوهشگوران حوذف سورب در
حضوور بواکتریهوای  KJ-46و  KJ-47را بوه ترتیوب  68/1و 54/۲
درصد گزارش کردند .هیدرولیز میکروبی اوره با تولید سریع کربنات در
حضور یون کلسیم منجر به رسوب کلسیت شده کوه فلوز کوادمیم بور
روی ساختار کریستالی آن رسوب کرده و از محلوول حوذف مویشوود
( .)18یائو و همکاران ( )37نیز حوذف کوادمیم از محلوول آلووده را بوا
روش  MICCPدر حضور باکتری  Bacillus sp. GZ-22جداسوازی
شده از خاک معدن را  % 53/06بعد از  3ساعت گزارش کردند.
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شکل  -5مقدار حذف کادمیم از محلول آلوده توسط باکتری اسپورسارسینا پاستئوری پس از گذشت  48ساعت .بودن حداقل یک حرف مشترک در
روی ستونها نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  %5است .نوارهای خطا ( )Error Barsانحراف از معیار میباشند ()n=3
Figure 5- The amount of cadmium removed from the polluted solution by Sporosarcina pasteurii after 48 hours. Different
)letters indicate significant differences at P < 0.05 (Tukey method). Error Bars are deviations from the criteria (n = 3

در آزمایش مربوط به زیستپاالیی خاک آلوده پوس از گذشوت 7
روز از انجام انکوباسیون فعالیت آنزیم اورهآز و دهیدرویناز مورد بررسی
قرار گرفت .شکل ( 6الف) مقدار فعالیت آنزیم اورهآز خواک در غلظوت
های مختلف کادمیم در حضور و عدم حضور باکتری را در پایان  7روز
نشان میدهد .مقدار فعالیت اورهآز در تیمارهوایی کوه تحوت پواالیش
زیستی قرار گرفتند در مقایسه با تیمارهای بدون باکتری افزایش چشم
گیری داشت ) .(P≤0.05نتایج نشان دادکه اگرچوه فعالیوت اورهآز در
تیمار با غلظت  50میلویگورم بور کیلووگرم کوادمیم در تیموار هموراه
باکتری نسبت به تیمار غلظت صرر کوادمیم در حضوور بواکتری mg-

 0/3 1.Ng-1dm-12h-1کاهش داشته است اما نسبت به تیمار با غلظت
 50میلیگرم بر کیلوگرم کادمیم بدون باکتری  47برابر افزایش داشته
است .فعالیت آنزیم دهیدرویناز خاک تیمارهای تحت پاالیش زیسوتی
در مقایسه با تیمارهای بدون باکتری در غلظتهای مختلف کادمیم در
پایان آزمایش در شکل ( 6ب) نشان داده شده اسوت .ایون نتوایج نیوز
افزایش قابل توجوه فعالیوت آنوزیم دهیودرویناز را در حضوور بواکتری
نسبت به نبود باکتری نشان میدهود .آچوال و همکواران ( )4گوزارش
کردنوود کووه مقوودار قابوول توووجهی آنووزیم اورهآز توسووط بوواکتری
 Halomonas sp. SR4در کوارتز شنی آبودار و در شورایط پواالیش
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زیستی تولید شد .همچنین این پژوهشگران ( )5بیوان کردنود کوه در
پاالیش خاک آلوده به سرب ( 100میلیگرم بر کیلووگرم) بوا بواکتری
تولید کننده اورهآز  ،Kocuria flava CR1فعالیت آنزیمهوای اورهآز و
دهیدرویناز به مقدار چشمگیری در خاک افزایش یافت .نتایج پژوهش

اینها همچنین حاکی از آن بود که در این روش زیستپاالیی ،نه تنها
یونهای سرب در خاک آلوده ناپویا میشوند ،بلکه فعالیوت میکروبوی
خوواک ،گنجووایش متووابولیکی خوواک و فعالی وت آنووزیمهووای اورهآز و
دهیدرویناز نیز بهبود مییابند.
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شکل  -6فعالیت آنزیمهای اورهآز (الف) و دهیدروژناز (ب) در غلظتهای مختلف کادمیم در حضور ( )Bو بدون حضور ) (NBباکتری در پایان  7روز
انکوباسیون .بودن حداقل یک حرف مشترک در روی ستونها نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  %5است .نوارهای خطا
( )Error Barsانحراف از معیار میباشند ()n=3
Figure 6- Urease activity (a) and dehydrogenase activity (b) in different concentration of cadmium in presence (B) and
absence (NB) of bacterium at the end of 7 days of incubation. Different letters indicate significant differences at P < 0.05
)(Tukey method). Error Bars are deviations from the criteria (n = 3

زیستپاالیی كادمیم با روش رسوبگذاري زیستی كربنات كلسیم در خاك شنی

به منظور بررسی پیامد باکتری بر ناپویاسازی کوادمیم در پایوان 7
روز انکوباسیون غلظت عنصر کادمیم در بخشهای (محلول +تبوادلی
و کربناتی) اندازهگیری شد .شکل  7غلظت کادمیم را در فاز محلول و
تبادلی و در حضور و بدون حضوور بواکتری در غلظوتهوای مختلوف
کادمیم نشان میدهد .از آنجاکه مقدار کل کادمیم در خاک اولیه پیش
از آلودگی صرر بود ،پس در شکلها آورده نشوده اسوت و تنهوا بورای
مقایسه فعالیت آنزیمهای خاک از آن استراده شد .مقدار کادمیم در فاز
محلول و تبادلی در تیمارهای دارای باکتری کواهش چشومگیوری در
مقایسه با تیمارهای بدون باکتری داشوت ) .(P≤0.05مقودار کوادمیم
بخش محلول و تبادلی در تیمارهای شاهد بدون باکتری برای غلظوت
های  40 ،۲0 ،10و  50میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیوب  ۲5/3 ،9 ،7و
 39/6میلیگورم بور کیلووگرم بوود .در حوالیکوه در تیمارهوای دارای
باکتری مقدار کادمیم بخش محلول و تبادلی به ترتیب به ،3/5 ،0/99
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 6/5و  7/8میلیگرم بر کیلوگرم کاهش یافت .این نتایج نشان میدهد
که باکتری اسپورسارسینا پاستئوری در فرآینود معودنی شودن زیسوتی
منجر به حذف کادمیم از بخش محلول و تبادلی به ترتیوب بوه مقودار
 74/3 ،61/1 ،85/9و  80/3درصد شده است .یانگ و همکواران ()36
گزارش کردند که مقدار کادمیم در فرآینود  MICCPتوسوط بواکتری
 Bacillus firmus XP8در فاز تبادلی از  11/5میلیگرم بر کیلووگرم
در نمونههای خاک شاهد (بدون باکتری) به  1/4میلیگرم بر کیلوگرم
در نمونههای دارای باکتری کاهش یافت .آچوال و همکواران ( )5نیوز
گزارش نمودند که در فرآیند  MICCPتوسط باکتری Sporosarcina
 ginsengisoli CR5غلظت آرسنیک در فاز تبوادلی از  ۲5/85میلوی
گرم بر کیلوگرم در نمونههای خواک شواهد بوه  0/88میلویگورم بور
کیلوگرم در نمونههای خاک همراه با باکتری کاهش پیدا کرد.
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شکل  -7مقدار کادمیم در فاز محلول و تبادلی در حضور ( )Bو بدون حضور ) (NBباکتری در غلظتهای مختلف کادمیم در پایان  7روز انکوباسیون.
بودن حداقل یک حرف مشترک در روی ستونها نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  %5است .نوارهای خطا
( )Error Barsانحراف از معیار میباشند ()n=3
Figure 7- The amount of cadmium content in soluble and exchangeable phase in presence (B) and absence (NB) of bacterium
at different concentrations of cadmium at the end of 7 days of incubation. Different letters indicate significant differences at
)P < 0.05 (Tukey method). Error Bars are deviations from the criteria (n = 3

غلظت کادمیم در بخش کربناتی تیمارها در حضور و بدون حضور
باکتری در شکل  8نشان داده شده است .مقدار کادمیم در فاز کربناتی
در تیمارهای دارای باکتری افزایش قابل مالحظهای ) (P≤0.05را در

مقایسه با تیمارهای بدون باکتری نشان داد .مقدار کوادمیم در غلظوت
های  40 ،۲0 ،10و  50میلیگرم بر کیلوگرم بوه ترتیوب از ،0/7 ،0/4
 ۲/3و  3/1میلیگرم بر کیلوگرم در نمونه خاکهای بدون باکتری بوه
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یانگ و همکاران گزارش کردند که کادمیم بخش کربنواتی در نمونوه
های دارای باکتری  Bacillus firmus XP8در فرآینود  MICCPدر
مقایسه با نمونه شاهد بدون باکتری  48درصد افوزایش داشوته اسوت
(.)36

 19/۲ ،6/۲ ،3و  31/1میلیگرم بر کیلوگرم در نمونه خاکهای همراه
با باکتری افزایش پیودا کورده اسوت .آچوال و همکواران ( )7افوزایش
چشمگیر ) Cr(VIدر بخش کربناتی در حضور باکتری Bacillus sp.
 CS8را در مقایسه با شاهد (بدون باکتری) گزارش کردنود .همچنوین
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شکل  -8مقدار کادمیم در فاز کربناتی در حضور ( )Bو بدون حضور ) (NBباکتری در غلظتهای مختلف کادمیم در پایان  7روز انکوباسیون .بودن
حداقل یک حرف مشترک در روی ستونها نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  %5است .نوارهای خطا ( )Error Barsانحراف از معیار
میباشند ()n=3
Figure 8- The amount of cadmium in carbonate phase in presence (B) and absence (NB) of bacterium at different
concentrations of cadmium at the end of 7 days of incubation. Different letters indicate significant differences at P < 0.05
)(Tukey method). Error Bars are deviations from the criteria (n = 3

تهیه یک تصویر جامع از قابلیت دسترسی زیسوتی بوه کوادمیم و
دیگر پتانسیلهای خطر غلظت کادمیم در بخشهای مختلف خاک به
وسیله عصارهگیری پی در پی مورد بررسی قرار میگیرد .با توجوه بوه
نتایج حاصل از مرحله قبل در رابطه با مقودار کوادمیم در بخوشهوای
محلول ،تبادلی و کربناتی ،به دلیل قابلتوجه بودن نتوایج در تیموار بوا
غلظت  50میلیگرم بر کیلوگرم کادمیم کوه بواالترین غلظوت اعموال
شده بود ،مقدار کادمیم در این غلظت برای سوایر بخوشهوای خواک
شامل اکسیدهای آهن -منگنز ،ماده آلی و باقیمانده نیوز انودازهگیوری
شد .مقدار کادمیم در تمام بخشهای خاک آلوده با غلظوت  50میلوی
گرم بر کیلوگرم کادمیم در دو سطح حضور و بدون حضور بواکتری در
شکل  9نشان داده شده است .بعد از گذشت  7روز انکوباسیون ،مقدار
کادمیم در بخش محلول و تبادلی برای نمونه شاهد بیشترین مقودار را
دارا بود ( )%80/4و در سایر بخشهای خاک تیییر قابل توجهی دیوده
نشد .اما در در نمونه خاک همراه با باکتری ،مقدار کوادمیم در بخوش

کربناتی بیشترین مقدار را داشت ( .)%90/4نتایج بخوشبنودی خواک
آلوده بدون بواکتری توزیوع فلوز کوادمیم را بوه صوورت مواده آلوی<
باقیمانده< کربناتی< اکسیدهای آهن-منگنز< محلول +تبادلی نشان
میدهد .در حالیکه در خاک دارای باکتری توزیع فلز به صورت مواده
آلی< باقیمانده< محلول +تبادلی< اکسیدهای آهن-منگنز< کربناتی
بود .بنابراین نتایج حاکی از آن است که بواکتری مویتوانود از طریوق
فرآیند معدنی شدن زیستی مبتنی بر هیدرولیز اوره مقدار قابل توجهی
از کادمیم را از بخش تبادلی که پویوایی و قابلیوت دسترسوی زیسوتی
باالیی دارد کم نماید و به بخش کربناتی با پویایی کمتر منتقول کنود.
نتایج ناپویاسازی کادمیم به وسویله کلسویت تشوکیل شوده در نتیجوه
فعالیت باکتری تولید کننوده اورهآز بسویار قابول مالحظوه اسوت زیورا
کلسیت در محیطهای مختلف زمینشناسوی پایودار اسوت و بنوابراین
میتواند یک روش مؤثر زیستی برای ناپویاسازی کادمیم باشد.
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 میلیگرم بر کیلوگرم کادمیم در پایان50 ( باکتری در غلظتNB) ) و بدون حضورB(  غلظت کادمیم در بخشهای مختلف خاک در حضور-9 شکل
 نوارهای خطا. است%5  بودن حداقل یک حرف مشترک در روی ستونها نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح. روز انکوباسیون7
)n=3( ) انحراف از معیار میباشندError Bars(
Figure 9- Cadmium concentration in different fractions of soil in presence (B) and absence (NB) of bacterium at 50 mg Kg-1
of cadmium at the end of 7 days of incubation. Different letters indicate significant differences at P < 0.05 (Tukey method).
Error Bars are deviations from the criteria (n = 3)

 تبادلی خاک آلوده به بخش کربناتی+رسوب کرده و از بخش محلول
 در ایونMICCP  فرآیند.رفته و قابلیت دسترسی به آن کمتر میشود
پژوهش نه تنها باعث ناپویا شدن یونهای کادمیم در خاک شد بلکوه
.به طور مؤثری باعث بهبود فعالیت آنزیمی خاک نیز شد
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Introduction: Cadmium is considered to be one of the heavy metals with the highest toxicity, because it has
high activity and a relative high dissolution rate in water and in living tissues. In recent years, due to the high
volume of natural resources pollution and the inefficiency of conventional physicochemical methods for refining
these resources and the occurrence of environmental crisis, bioremediation process has been at the forefront.
Microbially induced calcite precipitation (MICCP) has been considered as a novel solution for these problems,
and several bacterial species have been already utilized for MICCP. MICCP based degradation of urea occurs
through the ureolytic pathway. Urease (urea amidohydrolase) is an enzyme that hydrolyzes urea into one mole of
carbonate and two moles of ammonia per mole of urea. In this aspect, microbial mineral precipitation products
such as calcite can strongly adsorb heavy metals on their surfaces and incorporate heavy metal ions into their
crystal structure. Some studies have reported MICCP-based sequestration of soluble Cd via coprecipitation with
calcite was useful for Cd bioremediation. Several bacterial species have been utilized for MICCP. The endospore
forming bacteria Sporosarcina pasteurii have been shown to produce high levels of urease and have therefore
been extensively studied. Sporosarcina pasteurii has attracted significant attention for its unique feature of
calcium carbonate precipitation, which can be easily controlled. So, In the present study the ability of
Sporosarcina pasteurii bacterium has been investigated in the remediation of Cd(II) in Cd-contaminated sandy
soil based on MICCP method.
Materials and Methods: Sporosarcina pasteurii (PTCC 1645) was procured from Microbial Bank of Iran
(Central Collection of Industrial Fungi and Bacteria, Karaj, Iran). The bacterial strain was inoculated into NB
(nutrient broth) media containing 2% urea and 25 mM CaCl2 (NBU media) and then incubated at 37◦C for 6
days. The urease activity was determined at regular time intervals by measuring the amount of ammonia released
from urea according to the phenol-hypochlorite assay. Minimum inhibitory concentration (MIC) test was
performed to determine the lowest concentration of cadmium chloride, which prevents the growth of bacteria.
Sporosarcina pasteuriiwas inoculated into NBU media supplemented with 0.5, 1,2,4,8 and 10 mmol l-1 Cd and
incubated at 37◦C, 130 rpm for 50 hours. Control flasks without adding Cd were also incubated. Bacterial growth
was determined in terms of optical density (OD) by measuring absorbance at a wavelength of 600 nm at regular
time intervals (0, 10, 20, 30, 40 and 50 hours) and colony-forming units (CFU) were also counted. The cadmium
removal in 0.5, 1 and 2 mM cadmium solutions (based on MIC) was measured.A sandy soil from a depth of 0 to
30 cm was sampled. The soil was polluted with 10, 20, 40 and 50 mg/kg of cadmium and incubated in room
temperature for two weeks. After incubation time, the cadmium remediation studies were performed at 30 ◦C in
the beakers containing 100 g of sterilized dried contaminated soils and 200 mL of overnight grown of
Sporosarcina pasteurii (~ to 107cfu ml−1) in NBU media. For each treatment corresponding control were
included with the same condition but without bacteria.After 7 days of incubation, urease and dehydrogenase
enzymes activity and concentration of cadmium in soluble + exchangeable and carbonate fractions were
measured. The concentration of cadmium in iron-manganese oxides, organic matter and residual fractions in
concentration of 50 mg/kg cadmium was also determined according to the continual extraction procedure of
Tessier et al. (1979).
Results and Discussion: The amount of released ammonia by ureolytic activity of Sporosarcina pasteurii
increased up to fourth day and then became almost constant.Optical density in different concentrations of
cadmium decreased in comparison to control treatment after 48 hours. The minimum inhibitory concentration of
cadmium for bacteria growth was 2 mM as determined by colony counting after 48 hours of incubation.
Cadmium removal efficacy from solutions containing 0.5, 1 and 2 mM of cadmium was 99.6, 99.8 and 99.8%,
respectively. The amounts of urease and dehydrogenase activities in the presence of bacterium were significantly
higher than control treatments (P≤0.05). The results of the fractionation of contaminated soils in the absence of
1, 2, 3 and 4- M.Sc. Student, Assistant Professor, Associate Professor and Assistant Professor, Department of Soil
Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Iran, Respectively
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Sporosarcina pasteurii showed the distribution of cadmium as organic matter <residual < carbonated< Fe-Mn
oxides< exchangeable, While in the soil with bacterium, the cadmium distribution was as organic matter
<residual <exchangeable<Fe-Mn oxides< carbonated. The results indicated that Sporosarcina pasteurii could
significantly reduce the exchangeable fraction and increase the carbonate fraction of cadmium.
Conclusion: The results showed that MICCP-based removal of heavy metals via coprecipitation with calcite
may be useful for toxic heavy metal bioremediation.
Keywords: Biomineralization, Cadmium, Calcite, Sporosarcina pasteurii, Urease
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ارزیابی کیفیت خاک در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمهخشک دشت قزوین ،ایران
سونا آذرنشان -1فرهاد خرمالی -*2فریدون سرمدیان -3فرشاد کیانی-4کامران

افتخاری5

تاریخ دریافت1396/08/17 :
تاریخ پذیرش1397/01/26 :

چکیده
ارزیابی کیفیت خاک اراضی کشاورزی امری ضروری برای موفقیتهای اقتصادی و پایداری محیطزیست در مناطق درحالتوسعه میباشد .در حاال
حاضر انواع بسیار زیادی از روشها برای ارزیابی کیفیت خاک استفاده میشوند که هر کدام معیارهای متفاوتی را به کار میگیرند .با توجه به اینکه قزوین
یکی از مهمترین قطبهای تولید کننده در منطقه و نیز ایران میباشد و نظر به اهمیت ارزیابی کیفیت خاک بهعنوان شاخصی از کشاورزی پایدار و بهره
برداری بهینه از منابع طبیعی ،در این تحقیق کیفیت خاک بخشی از اراضی دشت قزوین باا اساتفاده از شااخی کیفیات خااک ت معای (Integrated
) quality indexو شاخی کیفیت نمرو ) (Nemero quality indexدر ترکیب با دو روش انتخاا معیاار کاج م موعاه دادههاا ) (Total data setو
حداقج م موعه دادهها ) (Minimum data setارزیابی شد .م موعاً  19پارامتر خاک درروش  TDSمورد استفاده قرار گرفتند .سپس این چهار ترکیاب
روشهای ارزیابی کیفیت خاک بهمنظور تعیین بهترین روش در منطقه مورد مطالعه از طریق مقایساه باا عمرکارد لناالیز شادند .نتاای نشاان داد روش
 TDSIQIبیشترین همبستگی را در منطقه با میزان عمرکرد دارد و نتای حاصج از ارزیابی کیفیت خاک طبق این روش به ترتیاب  %2/82اراضای دارای
درجه کیفیت خیری خو ) %53/56،(Iاراضی دارای درجه کیفیت خو ) %30/65،(IIاراضی دارای درجه کیفیت متوسط ) (IIIو  %12/97اراضای دارای
درجه ضعیف ) .(IVهمچنین روش  TDSIQIباالترین میزان همبستگی را با  )R2 =77/9( MDSIQIنشان داد؛ بنابراین روش  MDSجایگزین خوبی برای
سایر روشهای مطالعه کیفیت خاک میباشد و استفاده از لن میتواند موجب صرفهجویی در وقت و هزینه مطالعات گردد.
واژههای کلیدی :شاخی کیفیت خاکTDS ،MDS ،GIS ،

مقدمه

1

از اوایج دهه  1990کیفیت خاک مورد توجه بیشتری قرار گرفت و
تالشهای زیادی برای توصیف مفهوم مبهم کیفیت خاک ان اام شاد
( .)3کیفیت خاک معیاری از کیفیت محیط زیست ( ،)37امنیت غااایی
( )30و توانمندی اقتصادی ( )22میباشد .رشد روزافزون جمعیت ،لزوم
استفاده بهینه از منابع زمینی را بهمنظور تأمین نیازهای اساسی بهویژه
رفع نیازهای غاایی اجتنا ناپایر میسازد ( ،)17بنابراین منابع طبیعای
پایدار مناسبترین و مهمترین عامج جهت تأمین غااای کاافی بارای
جمعیت روزافزون زمین باوده و در حقیقات ارزیاابی کیفیات خااک و
تغییرات لن بازمان ،شاخی اولیه کشاورزی پایدار محسو مایگاردد
( .)27ازایاانرو کیفیاات خاااک در اراضاای کشاااورزی کشااورهای
 2 ،1و  -4به ترتیب دانش وی دکتری ،استاد و دانشیار گروه عروم خااک ،دانشاگاه
عروم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
)Email: khormali@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول
 -3استاد گروه عروم و مهندسی خاک ،دانشگاه تهران
 -5استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و ل کشور
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.65408

درحالتوسعه از نظر اقتصادی بسیار مهم میباشد ()56؛ زیرا با داشاتن
اطالعات کافی از وضعیت کیفیت خاک میتوان با سرعت بیشاتری از
روند تخریبی خاکها مطرع شد و مناطق مسئرهدار را مشاخی نماود
( .)5همچنین حفظ و بهبود کیفیت خاک از نظر حفاظ امنیات زیسات
محیطی و تولیدات کشاورزی برای نسجهای لینده نیاز حاا ز اهمیات
میباشد ( .)43این دانش تنها از طریق ارزیابی مطمئن و دقیق کیفیت
خاک قاباج اساتنتاا اسات .در واقاع ارزیاابی کیفیات خااک اراضای
کشاورزی برای بهبود میزان تولید و پایداری محیطزیست و همچناین
کشاورزی پایدار ضروری باوده و خاود باه شارایط و ترفیات اراضای
کشاورزی شامج خاک ،اقریم و خصوصیات بیولاوییکی لنهاا وابساته
میباشاد ( 49و  .)38روشهاای ارزیاابی و معیارهاای کیفیات خااک
مناسب به دلیج تأثیر مهمی که بر روی نتای کیفیت خااک دارناد ،از
مهمترین مالحظات درزمینه ارزیابی کیفیت خاک محسو مایشاوند
( .)8از میان روشهای مخترف ارزیابی کیفیت خاک میتوان طراحای
کارت کیفیت خاک و کیت لزمایش ( ،)8روشهاای شااخی کیفیات
خاک ( 10و  ،)12روشهاای کری ینا چنادمتغیره ( )36و تغییارات
پویای مدلهای کیفیت خاک ( )28را نام برد که از میاان لنهاا روش
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شاخیهای کیفیت خاک امروزه رای ترین روش ماورد اساتفاده مای
باشد ( )1زیرا بهراحتی قابج استفاده بوده و از لحاظ کمی انعطافپاایر
هستند .با توجه به تنوع و تفاوت در خااک ،اقرایم ،تولیادات زراعای و
فاکتورهای اجتماعی -اقتصادی وجود ابزارهای تصمیمگیری مدیریتی
باقابریت ترفیق و تفسیر اطالعات مادیران کشااورزی بسایار ضاروری
میباشند ( .)6شاخیها ابزارهای تصمیمگیری هستند کاه اطالعاات
پیچیده را برای تصمیمگیرندگان و سیاستگااران کشاورزی لسانتر و
قابجدسترس تر مینمایناد ( .)2ارزیاابی کیفیات خااک باا اساتفاده از
شاخیها بهطور موفقیتلمیزی هام در مقیااس منطقاهای و هام در
مقیاس مزرعه مورد قبول میباشد ( 33 ،26 ،19و .)57
به دلیج عمرکردها و وتاایف متفااوت و پیچیاده خااک ،ارزیاابی
کیفیت خاک بهصورت مستقیم امکانپایر نیست لااا از طریاق انادازه
گیری معیارهای کیفیت خاک میتوان کیفیت خاک را ارزیاابی نماود.
معیارهای خاک ابزارهای ارزشمندی را برای کمیسازی درجه کیفیات
خاک فراهم میلورند ( .)54معیارهای کیفیت خااک بایاد فرلینادهای
اکوسیستم را در بربگیرند ،ویژگیها و فرلیندهای فیزیکی ،شایمیایی و
بیولوییکی خاک را تفسیر نمایند ( 23و  ،)4برای اکثار کاربرهاا قاباج
استفاده باشند ،به تغییرات مدیریت و اقریم حسااس باشاند و جز ای از
پایگاه دادههای خاک موجود باشند (.)11
ای اد یک روش معیاری ساده ،حساس و کاربردی بارای ارزیاابی
کیفیت خاک مهم میباشد ( .)14معیارهای مناسب با توجه باه هادف
ارزیابی کیفیت خاک (قضاوت در مورد پایداری مدیریت خاک ،توساعه
کشاورزی پایدار یا سیستمهای کاربری اراضای) مشاخی مایگردناد
( 48و  )58و تعیین میکنند که لیا کیفیت خاک در حال بهبود ،ثابت و
یااا در حااال کاااهش اساات ( .)52محققااان متعااددی م موعااهای از
معیارهای کیفیت خاک را پیشانهاد دادهاناد ( 11 ،28و  )28و کیفیات
خاک را بر اساس روش معیاری م موعاه کاج دادههاا Total Data
) Set (TDSارزیابی نمودهاند؛ اما از لن اایی کاه انادازهگیاری تماام
خصوصیات خاک برای ارزیابی کیفیت خاک مقرون بهصارفه نباوده و
مشکج میباشد ،میتوان از روشهای انتخاا معیاار جاایگزین مثاج
م موعه حداقج دادههای مورد نیااز )Minimum Data Set (MDS
بر اساس نظر کارشناسان و یا با استفاده از روشهای ریاضی یا لماری
استفاده نمود ( 42 ،1و  .)18مقبول بودن روش محاسابه غیرمساتقیم
شاخی خاک با استفاده از معیارهای مناسب به عرت مزیتهاای ایان
روش در تعیین پیچیدگی سیستماتیک حاصرخیزی خاک تحت شرایط
طبیعی و اقدامات کشاورزی میباشد ( 34 ،9 ،53 ،16 ،7و  .)50زمانی
که معیارهای کیفیت خاک در حاد ایاده لل یاا اپتایمم باشاند ،تولیاد
محصوالت کشاورزی حداکثر خواهد باود و تخریاب خااک و محایط

زیست حداقج میباشد ( 44و .)13
از میان مدلهای کمی محاسبه شاخی کیفیت خااک مایتاوان
شاخی کیفیت ت معی ) (IQIو شاخی کیفیت نمارو ) (NQIرا ناام
برد .مدل  IQIاز شااخی کیفیات خااک ( )11توساعهیافتاه اسات و
م موع مقادیر وزنی تمامی معیارهای منتخاب اسات کاه ترکیبای از
معیارها را با استفاده از معادله باه شااخی تبادیج مایکناد و از یاک
سیستم رتبهدهی ساده استفاده میکند .مدل  NQIتوسط نمرو توسعه
یافته است ( 39و  )21و بر اساس میانگین و حداقج رتباه معیاار مای
باشد و اوزان معیارها در این مدل استفاده نمیشوند .نتاای از حاداقج
رتبه معیار متأثر میشوند و قانون حداقج در تولید محصول را منعکس
میسازند (.)55
این پژوهش با لحاظ نمودن تحقیقات سایر محققین در این زمینه
با هدف بررسی و مقایساه دو روش انتخاا معیاار مناساب ( TDSو
 )MDSو دو مدل شاخی کیفیت خااک ( IQIو  )NQIدر بخشای از
اراضی دشت قزوین ان ام شده است .امید اسات نتاای ایان مطالعاه
من ر به ارا ه نتای ی کاربردی و ارزیابی مناسابی از وضاعیت کیفیات
خاکهای این منطقه گردد و در نهایت بتواند ضمن ارا ه روش انتخا
معیار و مدل مناسب برای تعیین شاخی کیفیت در منطقاه ،مقادمات
الزم را برای بهرهبرداری بهینه توسط مدیران اراضی فراهم لورد.

مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه باا مسااحت حادود  25220هکتاار در شار
استان قزوین و در محدوده شهرستان لبیک و بین  36درجه و  1دقیقه
تا  36درجه و  9دقیقه عرض شمالی و  50درجاه و  21دقیقاه تاا 50
درجه و  14دقیقه طول شرقی واقع شده است .تغییرات ارتفاعی منطقه
نسبت به سطح دریاا از حادود  800متار در اطاراف دریاچاه نماک و
اراضی شور شروع شده تا  4375متر در ارتفاعات حاوزه جااجرود مای
باشد (نقشه توپوگرافی .)1 25000
میانگین بارندگی سالیانه در منطقه مطالعاتی  275میریمتر بوده و
رییم بارش ،مدیترانهای اسات .متوساط دماای ساالیانه منطقاه 14/3
درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت نسبی ساالنه منطقه مورد مطالعاه
 56درصد میباشد .رییم حرارتی و رطوبتی خاکهای منطقه به ترتیب
ترمیک ،زریک خشک و اریدیک ضعیف میباشد .کاربری اراضی مورد
مطالعه مرتع و اراضی کشاورزی تحت کشت دیم و لبی اسات .خااک
منطقااه در ردههااای اریاادیسااول ( 6683/7هکتااار) ،اینسااپتی سااول
( 17929/9هکتار) و انتی سول ( 606/6هکتار) طبقهبندی شده است.
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شکل  -1نقشه خاک و نقاط نمونهبرداری منطقه مورد مطالعه
Figure 1- The Soil map of the study area

نمونهبرداری و تجزیه و تحلیل

مطالعات میدانی و جمعلوری نمونهها در سال  1395ان ام شادند
و م موعاً  76نمونه از عمق  20-0سانتیمتر خاک سطحی (شکج )1
منطقه مورد مطالعه و بر اساس یکناواختی ،ناوع خااکهاا و کااربری
اراضی برداشت گردیاد .نموناههاا در فصاج پااییز و بعاد از برداشات
محصول و قبج از فصج کشت بعادی جماعلوری گردیدناد تاا از اثار
مستقیم کوددهی طی فصج رشد محصوالت جروگیری بهعماج لماده
باشد .طول و عرض جغرافیایی هر نمونه بهوسیره دستگاه  GPSثبات
شد .عمق خاک در مطالعه میدانی بررسی شد .نموناههاا هاوا خشاک
شده و از الک  2میریمتاری عباور داده شادند .از میاان خصوصایات
فیزیکی مورد نیاز بافت خااک (درصاد شان ،سایرت و رس باه روش
هیدرومتری) ،درصاد سانگریزه (وزنای) ،ل قاباج دساترس (وزنای)،
نفوذپایری  ،permeabilityمقاومت به فروروی خااک (پنترومتاری)،
پایداری خاکدانه (الک تر) و جرم مخصوص تاهری (اساتوانه فرازی)،
از میان خصوصیات شیمیایی مقدار کربن للی (والکی -برک) ،ازت کج
(ک ردال) ،درصد کربنات کرسیم (خنثی کردن مواد خنثای شاونده باا
اسید کرریدریک) ،درصد گا (اساتون) ،فسافر قاباججاا (اولسان)،
پتاسیم قابج دسترس (استات لمونیوم نرمال ( pH ،)pH=7اسیدیته در
گج اشباع)( EC ،هدایت الکتریکی در عصاره اشباع) و ( CECبااور در
 SAR ،)pH=8.2و از میااان خصوصاایات بیولااوییکی تاانفس پایااه
(تیتراسیون برگشتی با سود باقیمانده) اندازهگیری گردیدند.

مقیاسهای متفاوتی میباشند و قابج جمع یا ضر نمودن نیستند ،در
این مرحره تبدیالتی در خصوصیات اندازهگیری شده صورت گرفتاه و
به دادههایی که قابریت ترکیب دارند تبدیج مایگردناد .چهاار ناوع از
معیارها بر طبق عمرکردشان در کیفیت خاک مشخی مایشاوند کاه
عبارتاند از حد باالیی ،حد پایینی ،حد بهینه و تاابع توصایفی .بارای
امتیازدهی (نرمالسازی) معیارهای حد باالیی ،حد پایینی و حاد پیاک
ازتواباع امتیاازدهی اساتاندارد ) 1((Standard Scoring Functionو
 )25اسااتفاده شااد .معااادالت  SSFباارای معیارهااا در جاادول  1ارا ااه
شدهاند.
تابع ( )1تابع امتیازدهی استاندارد برای حد باالیی (هر چه بیشاتر،
بهتر)

x L
L  x U

x U
تابع ( )2تابع امتیازدهی استاندارد برای حد پایینی (هر چه کمتار،
بهتر)

x L
L  x U

روش ارزیابی کیفیت خاک
امتیازدهی معیارها

از لن ااایی کااه خصوصاایات اناادازهگیااری شااده دارای واحاادها و



0.1


x L


f (x )  0.9 
 0.1
u L




1

x U



1


x L 

f (x )  1  0.9 

u L 


0.1 

تابع ( )3تابع امتیازدهی استاندارد برای حد بهینه حد بهینه
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محاسبه شاخص کیفیت خاک

به دلیج اینکه تفسیر تعداد زیادی متغیار و نتی اهگیاری از لنهاا
بسیار مشکج میباشد ،توصیه شده است که م موعه متغیرها در یاک
شااخی ترفیااق و ترکیااب گردنااد .ترکیااب کااردن و ای اااد شاااخی
بهصورت جمع یا ضر دادهها با یکدیگر با اعمال وزن مناسب بارای
هر متغیر میباشد .بعد از اینکه معیارها رتبهدهای و وزندهای شادند،
شاخیهای کیفیت خاک با استفاده از معادله شاخی کیفیت ت معای
) )11((IQIو معادله شاخی کیفیت نمرو ) 35((NQIو  )21محاسابه
شدند.

معادله (IQI  i 1W i N i )4
که در لن  Wiوزن تعیین شده Ni ،رتبه معیار و  nتعاداد معیارهاا
میباشد.
n

L1  x  L 2
L 2  x U 1
U 1  x U 2

الزم به ذکر است در معادالت فو  x ،مقادار انادازهگیاری شاده
برای هر معیار f(x) ،امتیاز معیارهاا باین  0/1تاا 1و  Lمقادار لساتانه
حداقج و  Uمقدار لساتانه حاداکثر مایباشاند .امتیاازدهی معیارهاای
توصیفی بافت خاک و عمق خاک نیز بر اساس رتبهبنادیهاای ارا اه
شده توسط کارشناسان ان ام شد .در واقع کارشناسان خبره معیارهاای
کیفی را بر اساس دانش و ت ربه خود امتیازدهی مینمایند.
انتخاب معیارها

انتخا معیارها به دیدگاه و هدف مورد نظر محقق کیفیت خااک
وابسته است .در این تحقیق از روشهای معیاری م موعه کج دادهها
) Total Data Set (TDSو م موعه دادههای حاداقج Minimum
) data set (MDSاسااتفاده شااد .در روش معیاااری  TDSتمااامی
خصوصیات اندازهگیری شده (م موعاً  19ویژگی فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوییکی خاک) لحاظ شدند (جدول .)1
در روش معیاری  ،MDSبهمنظور شناسایی و انتخاا معیارهاای
جایگزین از میان کاج معیارهاا بایاد از تکنیاک کااهش داده (Data
) Reductionبهاره باارد کااه از پرکاااربردترین لنهااا روش ت زیاه و
تحریج مؤلفههای اصری ) (Principle component analysisاسات
( )11که یک روش لماری چند متغیره بوده و در نرمافازار  SASقاباج
اجرا مایباشاد .درواقاع روش  PCAابازاری کاهناده جهات انتخاا
مناسبترین معیارها در منطقه مورد مطالعه و از میان کاج معیارهاای
بررسی شده میباشد (جدول .)2
وزندهی

در این مقاله ،از روش تحریج عامری ) (Factor Analysisجهات
تعیین اوزان معیارها استفاده شد ( 46و ()45جدول .)3

P
n 1

معادله ()2
2
n
که در لن Paveمیانگین رتبههای معیارهای منتخب در هر محاج،
 minPحداقج رتبههاای معیارهاای منتخاب در هار محاج و  nتعاداد
معیارها میباشد.
2
min

2
ave

P

NQI 

درجات کیفیت خاک

شاخیهای کیفیت خاک به چهار درجه تقسیم شدند (جادول .)4
درجهبندی شاخیهای کیفیت خاک بهدسات لماده از روش انتخاا
معیاری  TDSو مدل  IQIبر اساس میزان عمرکرد مشااهده شاده در
منطقه مورد مطالعه ان ام شد و سایر شاخیها نیز بر اساس IQITDS
از نظر ارزش واقعی شاخی درجهبندی شادند .درجاه  Iنشااندهناده
مناسبترین کیفیت خاک میباشد ،درجه  IIمناساب اسات اماا دارای
محدودیتهایی برای رشد گیاه میباشاد ،درجاه  IIIمحادودیتهاای
شدید بیشتری نسابت باه درجاه  IIداشاته و خااکهاای درجاه IV
شدیدترین محدودیتها را برای رشد گیاهان دارند .نقشه توزیع مکانی
درجه کیفیت خاک با استفاده از نرم افزار  ArcGISو روش کری ین
معمولی تهیه گردید.

نتایج و بحث
کیفیت خاک بر اساس روش معیاری TDS

در میان تمامی معیارها ،معیاار هادایت الکتریکای بیشاترین وزن
( )0/06و معیار درصد گ کمترین وزن ( )0/03را داشتند .طباق روش
معیاری  TDSو مدل  ،IQIکیفیت خاک اراضی مطالعه شده در دشت
قزوین در سال  1395به چهاار گاروه خیرای خاو ) ،(Iخاو )،(II
متوسط ) (IIIو ضعیف ) (IVقابج تفکیک میباشد (شاکج  ،3جادول
.)8
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جدول  -1نوع توابع استاندارد به کار گرفته شده جهت امتیازدهی معیارهای خاک در اراضی مطالعه شده دشت قزوین
Table 1- Standard scoring functions and parameters for quantitative soil indicators in Qazvin plain lands

حد باالیی اندازهگیری شده

حد پایینی اندازهگیری شده

نوع تابع امتیازدهی استاندارد

1.59

1

کمتر ،بهتر

gr.cm3-

35

0

کمتر ،بهتر

%

23.87

0.47

کمتر ،بهتر

%

28.02

0

کمتر ،بهتر

%

54.7

0.2

کمتر ،بهتر

dS.m-1

6106

15

کمتر ،بهتر

-

151.86

0.06

کمتر ،بهتر

-

2.75

0.044

بیشتر ،بهتر

mg CO2/kg.soil.day-1

1.76

0.15

بیشتر ،بهتر

%

0.87

0.013

بیشتر ،بهتر

%

870

11.81

بیشتر ،بهتر

PPM

74.56

2.48

بیشتر ،بهتر

-

23.3

8.32

بیشتر ،بهتر

Cmol+.kg-1

17.17

6.5

بیشتر ،بهتر

cm

180

12

بیشتر ،بهتر

cm

8.74

7.3

اپتیمم ،بهتر

-

70.26

0.07

اپتیمم ،بهتر

PPM

35

0.88

اپتیمم ،بهتر

mm.h-1

معیار توصیفی

واحد

معیار

Unit

Index

جرم مخصوص تاهری
()Bulk density

درصد سنگریزه
()Coarse fragment

درصد لهک
()TNV

درصد گ
()CaSo4

شوری
()Ec

سختی
()Hardness

نسبت سدیم قابج جا
()SAR

تنفس پایه
()Bacterial respiration

کربن للی
()Organic carbon

نیتروین کج
()Total N

پتاسیم قابج جا
()K
پایداری خاکدانه
()Aggregate stability

ترفیت تبادل کاتیونی
()CEC

ل قابج دسترس
()Available water

عمق خاک
()Depth

واکنش خاک
()pH

فسفر قابج جا
()P

نفوذپایزی
()Permeability

بافت خاک
()Soil texture
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( معیارهای کیفیت خاک اراضی مطالعه شده دشت قزوینPCA)  نتایج آنالیز اجزای اصولی-2 جدول
Table 2- Results of Principal components analysis (PCA) of soil quality indicators in Qazvin Plain
PCs

مقدار ویژه
)Eigenvalue(
درصد
)Percent(
درصد ت معی
)Cumulative percentage(
سختی
)Hardness(
تنفس میکروبی
)Bacterial respiration(
جرم مخصوص تاهری
Bulk density

پایداری خاکدانه
)Aggregate stability(
شن
)Sand(
سیرت
)Silt(
رس
)Clay(
سنگریزه
)Coarse fragment(
شوری
)EC(
واکنش خاک
)pH(
کربن للی
)Organic carbon(
نیتروین کج
)N(
فسفر قابج جا
)P(
پتاسیم قابج جا
)K(
کربنات کرسیم
)CaCO3(
گ
)CaSO4(
طرفیت تبادل کاتیونی
)CEC(
نسبت جا سدیم
)SAR(
ل قابج دسترس
)Available water(
نفوذپزیری
)Permeability(
عمق خاک
)Soil depth(

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

4.5372

2.8011

1.9086

1.5097

1.4491

1.2494

1.1860

0.216

0.133

0.091

0.072

0.069

0.059

0.056

0.216

0.349

0.440

0.512

0.581

0.641

0.697

-0.137

-0.171

0.102

-0.156

-0.034

0.44

-0.26

0.114

0.111

-0.023

-0.308

0.054

-0.408

-0.285

-0.165

-0.181

-0.205

-0.013

-0.001

-0.369

0.340

-0.188

0.306

-0.228

0.299

0.076

-0.780

-0.129

-0.437

-0.012

-0.112

-0.113

-0.030

-0.035

-0.025

0.151

0.165

0.375

-0.277

0.007

-0.067

0.337

0.406

-0.061

-0.054

0.239

0.036

-0.009

-0.132

-0.294

-0.171

-0.046

-0.029

-0.147

0.050

-0.154

0.255

-0.351

-0.324

-0.175

0.020

0.006

0.037

-0.061

0.224

-0.304

-0.043

0.328

-0.114

0.373

0.082

0.360

-0.333

-0.081

-0.003

0.336

-0.001

0.095

0.210

-0.034

-0.124

-0.169

-0.236

-0.557

0.168

-0.026

-0.066

-0.411

0.424

0.052

-0.196

0.171

-0.059

-0.278

-0.013

-0.558

0.120

0.111

0.181

0.078

0.008

0.409

0.363

0.029

-0.128

0.160

-0.180

-0.046

0.417

-0.120

0.018

-0.024

0.089

0.295

-0.242

-0.095

0.050

0.445

0.081

0.241

-0.319

-0.358

-0.196

-0.002

-0.048

0.030

0.141

0.281

0.220

-0.163

-0.341

-0.045

0.140

-0.388

-0.122

-0.162

-0.066

0.078

0.066

-0.112

-0.054

0.299

-0.286

0.024

-0.259

-0.288

-0.077
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جدول  -3مقدار اشتراک و وزن برآورد شده هر معیار کیفیت خاک در روش های معیاری  TDSو MDS
Table 3- Estimated communality and weight value of each soil quality indicator in TDS and MDSindicator methods
TDS
MDS
TDS
MDS
معیار
معیار

وزن

اشتراک هر معیار

وزن

0.05

0.55

0.04

0.08

0.76

0.04

0.08

0.75

0.05

0.06

0.62

0.04

0.05

0.51

0.03

0.07

0.71

0.04

0.09

0.91

0.05

اشتراک هر معیار

0.04
0.05

()Index
نیتروین کج
()N
فسفر قابج جا
()P
پتاسیم قابج جا
()K
کربنات کرسیم
()CaCO3
گ
()CaSO4
طرفیت تبادل کاتیونی
()CEC
نسبت جا سدیم
()SAR
ل قابج دسترس
()Available water
نفوذپزیری
()Permeability

وزن

اشتراک هر معیار

وزن

0.02

0.22

0.03

0.05

0.54

0.03

()Bacterial respiration
جرم مخصوص تاهری

0.04
0.04
0.09

0.88

0.06

0.04

0.38

0.04

0.08

0.82

0.05
0.03

0.09

0.88

عمق خاک

0.04

اشتراک هر معیار

()Index
مقاومت به فروروی
()penetration
تنفس میکروبی

0.06
0.04

()Soil depth
0.08

0.78

0.05

Bulk density

پایداری خاکدانه
()Aggregate stability

شن
()Sand
سیرت
()Silt
رس
()Clay
سنگریزه
()Coarse fragment
شوری
()EC
واکنش خاک
()pH
کربن للی
()Organic carbon

جدول  -4تقسیمبندیهای درجه کیفیت خاک در روشهای مختلف معیاری و مدلها ()Qi et al., 2009
)Table 4- Criteria for soil quality grade divisions in different indicator methods and models (Qi et al., 2009

ضعیف )(IV

()Weak

درجه کیفیت خاک
()Soil quality
متوسط ) (IIIخو )(II
()Good( )Medium

خیری خو )(I

روش انتخا معیار

مدل شاخی کیفیت خاک
()Soil quality index model

()Very good

≤0.6

0.6-0.7

0.7-0.8

≥0.8

TDS

≤0.6

0.6-0.7

0.7-0.8

≥0.8

MDS

≤0.3

0.3-0.4

0.4-0.5

≥0.5

TDS

≤0.3

0.3-0.4

0.4-0.5

≥0.5

MDS

به طوریکه  %2/82اراضی (معاادل  712/3هکتاار) دارای درجاه
کیفیت خیری خو ) (Iو  %53/56اراضی (معاادل  13508/4هکتاار)
دارای درجااه کیفیاات خااو ) %30/65 ،(IIاراضاای (معااادل 7730/3
هکتار) دارای درجه کیفیات متوساط ) %12/97 ،(IIIاراضای (معاادل
 3270/6هکتار) دارای درجاه ضاعیف ) )IVبودناد .در مقایساه اناواع
خاک موجود در منطقه مشاهده شد که اریدی سولهاا دارای کیفیات
خو  ،متوساط و ضاعیف ( %19/35خااک باا درجاه کیفیات خاو ،

شاخی کیفیت ت معی
()IQI
شاخی کیفیت نمرو
()NQI

 %67/76با درجه کیفیت متوسط و  %12/94با درجه کیفیت ضاعیف)،
انتی سولها دارای کیفیت خو و متوسط ( %53/21خااک باا درجاه
کیفیت خو و  %46/79با درجه کیفیت متوسط) و اینسپتی ساولهاا
دارای کیفیت خیری خو  ،خو  ،متوسط و ضاعیف ( %3/96خااک باا
درجه کیفیت خیری خو  %66/73 ،با درجه کیفیت خو  %15/85 ،باا
درجه کیفیت متوسط و  %13/44با درجه کیفیت ضعیف) میباشند.
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شکل  -2توزیع کیفیت خاک بر اساس روشهای معیاری و شاخصهای متفاوت در اراضی دشت قزوین ( =I= MDS-IQI, II= TDS-NQI, III

)TDS-IQI, IV=MDS-NQI
Figure 2- Soil quality distribution based on different indicator methods and indices in Qazvin plain (I= MDS-IQI, II= TDS)NQI, III= TDS-IQI, IV=MDS-NQI

طبق روش معیااری  TDSو مادل  ،NQIخااکهاایی باا درجاه
کیفیت  II ،Iو  IIIبه ترتیاب  %2/47 ،%66/86 ،%30/67کاج خااک
های منطقه را شامج میشوند (اراضی با درجه کیفیت خاک ضعیف در
روش  TDSNQIمشاهده نشد) .طبق این روش اریدی ساولهاا دارای
کیفیت خیری خو  ،خو و متوسط ( %13/26خاک با درجاه کیفیات
خیری خو  %73/88 ،با درجه کیفیت خو و  %12/84با درجه کیفیت
متوسط) ،انتی سولهاا دارای کیفیات خاو ( %100خااک باا درجاه
کیفیت خو ) و اینسپتی سولها دارای کیفیت خیرای خاو و خاو

( %28/11خاک با درجه کیفیت خیری خو  %71/88 ،با درجه کیفیات
خو ) میباشند.
کیفیت خاک بر اساس روش معیاری MDS

تعااداد  7مؤلفااه اصااری دارای  1≥Eigenvalueدر روش معی ااری
 MDSبودند (جدول  .)3متغیرهای با وزن باال برای اولین جاز اصاری
) (PC1شامج معیارهای (درصد شن و رس) مایباشاند .بارای ،PC2
 PC3و  ،PC4به ترتیب معیارهای (هدایت الکتریکی و درصاد کاربن

ارزیابی كیفیت خاك در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمهخشک دشت قزوین ،ایران...

للی)( ،درصد سیرت و ( ،)SARفسفر قابججا  ،درصاد لهاک و گا )
بیشترین وزن و همبستگی را داشتند .پتاسیم قابججا  ،مقاومات باه
فروروی ،تنفس CEC،و درصد نیتروین کج نیاز دارای بیشاترین وزن
در  PC6 ،PC5و PC7بودند و در نتی ه معیارهای فو بارای MDS
انتخا شدند؛ بنابراین  MDSنهایی شامج  12معیار از  19معیار اولیه
میباشد.
کیفیات خااک بااا اساتفاده از روش معیااری  MDSو ماادل IQI
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ارزیابی کمی گردید .همانطور که در شکج  3و جادول  8ارا اه شاده
است خاکهایی با درجه کیفیت خیری خو  ،خو  ،متوسط و ضاعیف
بااه ترتیااب  48/93 ،45/16 ،2/45و  3/46درصااد از کااج اراضاای را
تشکیج میدهند .نتای حاصج از ترکیب روش معیاری  MDSو مادل
 NQIهم نشان داد که خاکهایی با درجه کیفیت خیری خو  ،خاو
و متوسط به ترتیب  66/86 ،30/67و  2/47درصاد از کاج اراضای را
تشکیج میدهند (جدول .)5

جدول  -5مساحت و درصد درجات کیفیت خاک درروش های معیاری و مدلهای مختلف در قزوین1395 ،
Table 5- Area and percentage of soil quality grades in different indicator methods and models in Qazvin, 1395
شاخص کیفیت تجمعی ()IQI
شاخص کیفیت نمرو ()NQI
درجه کیفیت
روش انتخاب
خاک
اینسپتی سول اریدی سول
انتی سول
کل
اینسپتی سول اریدی سول
انتی سول
کل
معیار
()Soil quality( )Aridisols( )Inceptisols( )Entisols
()Total
()Aridisols( )Inceptisols( )Entisols( )Total
مساحت
مساحت
مساحت ()ha
مساحت ()ha
مساحت ()ha
مساحت ()ha
مساحت ()ha
مساحت ()ha
()ha
()ha
خیری خو
0
706.16
0
706.16
886.5
5042
0
5928.5
()Very good
م موعه کج داده ها
خو
1293.7
11888.80
322.81
13505.31
4938
12890
606.6
18434.6
()TDS
()Good
متوسط
4529.54
2824.66
277.42
7631.62
858.6
0
0
858.6
()Medium
ضعیف
865.46
2395.90
0
3261.36
0
0
0
0
()Weak
خیری خو
0
610.4
0
610.4
1906
5830
0
7736
()Very good
خو
م موعه حداقج داده
741.6
10010
606.6
11358.2
4156
12100
606.6
16862.8
()Good
ها
متوسط
()MDS
5028
7307
0
12335
621.1
3.04
0
624.14
()Medium
ضعیف
914.1
2.51
0
916.6
0
0
0
0
()Weak

مقایسه توزیع درجات خاک

نتای ارزیابی بر اساس  4شاخی همگی نشان دادند کاه کیفیات
خو (درجه  )IIدر خاکهای منطقه مورد مطالعه غالب بوده و تقریبااً
 47درصد از مساحت کج مطالعه شده در اراضی دشت قزوین را شامج
میشود .از روی نقشه توزیع درجات کیفیت خااک (شاکج  ،)3توزیاع
درجات خاک نسبتاً مشابه با هر چهار نوع روش ترکیبی انتخا معیاار
و مدل مشاهده میشود.
رگرسیون و همبستگی

با بررسی رابطه خطی شاخیهای باهدسات لماده از روشهاای
انتخا معیار  TDSو MDSو مدلهای شاخیساازی  IQIو ،NQI
مشاهده میشود که ضریب همبستگی زمانی کاه مادل  IQIاساتفاده

میشاود نسابت باه مادل  NQIبیشاتر و قاباج قباولتار مایباشاد
()R2=0/77؛ بنابراین بیشترین مقدار ضریب همبستگی باین دو روش
انتخا معیار  TDSو  MDSرا در زمان استفاده از مدل  IQIمشاهده
میکنیم.
کاای و همکاااران در سااال  2009تحقیقای را بااهمنظااور ارزیاابی
شاخی های کیفیت خاک بر روی اراضی کشاورزی منطقاه Jiangsu
چین ان ام دادند .نتای بهدست لمده از روابط خطی بین شاخیهاای
حاصج از روشها و مدلهای معیاری مخترف نشان دادند که ضارایب
همبستگی در هنگام استفاده از مدل  IQIبیشاتر از مادل  NQIباوده
است و مدل  IQIدارای مقادیر r2بیشتری بوده است (.)40
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شکل  -3تفکیک درجات کیفیت خاک بر اساس روشهای معیاری و شاخصهای متفاوت در اراضی دشت قزوین ( I= TDS-NQI, II= TDS-IQI,

)III= MDS-NQI, IV=MDS-NQI
=Figure 3- Resolution map of soil quality grades based on different indicator methods and indices in Qazvin plain lands (I
)TDS-NQI, II= TDS-IQI, III= MDS-NQI, IV=MDS-NQI

شکل  -4روابط خطی شاخصها برای مقایسه روش معیاری TDSبا روش معیاری MDS
Figure 4- Linear relationship of indices comparing the MDS indicator method with TDS indicator method

روشهای معیاری

امروزه مطالعات زیادی در خصوص ارزیابی کیفیت خاک در جهان
صورت گرفته است ،اما طی ده سال گاشته کمتار از  20درصاد ایان
مطالعات بر ارزیابی سطح کیفیت خااک باا حاداقج داده و روشهاای
دستیابی به لن معطوف بوده است ( 15و  .)20معیارها در روش MDS

با استفاده از م موعه معیارهاای کاج  TDSانتخاا شادند و تعاداد
معیارها از  19در روش  TDSباه  12در روش  MDSکااهش یافات.
معیارهای حاف شده عبارتاند از عمق خاک ،جرم مخصوص تاهری،
درصد سنگریزه ،ل قابج دساترس ،نفوذپاایری ،پایاداری خاکداناه و
 .pHتقریباً تمام  12معیار استفاده شده در روش  MDSرا میتوان در

ارزیابی كیفیت خاك در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمهخشک دشت قزوین ،ایران...

روشهای انتخا معیار  MDSدر مطالعات گاشته مشاهده نمود (،11
 47 ،28 ،25و )8؛ اما بههر حاال لیسات معیارهاای منتخاب در ایان
تحقیق با توجه به شرایط اقریمی و وضعیت خاک منطقه قاباج قباول
میباشاد و شاامج م موعاهای از خصوصایات فیزیکای ،شایمیایی و
بیولوییکی است .بهعنوان مثال ویژگیهایی مثج درصد سنگریزه ()47
و یا جمعیت میکروبی ( )17در لیست معیارهای منتخب در این تحقیق
نبودند زیرا برای مقایسه شاخی در مقیاس کوچک حا ز اهمیت نمای
باشند .نتای نشان میدهناد کاه در منطقاه مطالعااتی دشات قازوین
 SAR, ECو شان خصوصایات دارای بیشاترین وزن و مقاومات باه
فروروی دارای کمترین وزن در روش انتخا معیار  MDSمیباشاند.
این در حالی است که در تحقیقات سایر محققان نتای متفااوتی ارا اه
شده است که حاکی از تفاوت در معیارهای حا ز اهمیت در خاکهاای
متفاوت با سیستمهای کشت مخترف ،مدیریت کشت و اقریم متفااوت
و غیره میباشد ( Imaz .)36و همکااران ( ،)2010مقادار کاربن للای
خاک ،فسفر قابج جا  ،ترفیت تبادل کاتیونی و محتوی شن خاک را
بهعنوان حداقج م موع داده در ارزیابی کیفیات خااک اراضای تحات
کشت معرفی نمودند (.)24
معموالً معیارهای بیشتر کیفیت خاک را بهطاور جاامعتاری ارا اه
میدهند اما زمانی که همبستگی قابج توجهی باین ویژگایهاا وجاود
داشته باشد ،تکرار باعث بروز مشکالتی میشود مثالً ماده للی و ازت
کج و لنالیزهای لزمایشگاهی با بسیاری از ویژگیهاای خااک تاداخج
دارند .از سویی دیگر ،حاف برخی از ویژگیهای خاک به معنی حااف
شدن اطالعات کیفیت خاک میباشد .بهعنوان مثال در روش انتخاا
معیاری  ،MDSتنها  PCهایی با  1≥Eigenvalueانتخا شاده و از
میان لنها معیارهایی با بیشترین وزن بهعالوه معیارهایی که حاداکثر
 %10اختالف با لنها دارند ،انتخا میشوند (جدول  .)4اگر که معیاار
با بیشترین وزن همبستگی قابج توجهی با سایر معیارها داشاته باشاد،
معیار میتواند بهاندازه کافی نشان دهنده معیار دیگری در  PCباشاد و
بهاین ترتیب برخی از اطالعات کیفیت خاک از بین میروند.

نتیجهگیری
استفاده از مدلهای  IQIو  NQIدارای مزیاتهاایی نسابت باه
سایر شاخیها مایباشاد  )1محققاان و مادیران خااک و همچناین
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کشاورزان هر دو نوع شاخی را به خاطر طبیعت قابجفهمشاان ( 53و
 )45بهراحتی درک میکنند )2 ،هر دو شاخی اطالعات را بار اسااس
روشهای ریاضی ترکیب مینمایند کاه من ار باه افازایش اطمیناان
دادهها میشود و  )3هر دو شاخی میتوانند زمینهای را بارای برناماه
ریزی سایر تحقیقات کشااورزی فاراهم نمایناد .اگرچاه نتاای نسابتاً
مشابهی از دو مدل ارزیابی کیفیت خاک به دست لمدند ،مدل IQITDS
برای محاسبه شاخی کیفیت خاک در دشت قزوین مناسبتار عماج
نمود .در مدل  IQITDSکیفیت خاک با استفاده از تمامی معیارها تعیین
میشود اما همیشه توسط معیارهای مهم متعددی هدایت مایشاود و
وزنهای بیشتر متعرق به معیارهای کریدی میباشند .در مدل  NQIبا
کج معیارها بهجز معیاری با حداقج رتبه ،بهطور مشابهی رفتار میشود.
معیار با حداقج رتبه به میانگین رتبهها اضافه میشود و بهطورماؤثری
وزن بیشتری به لن اعطا میشود .بهعبارتیدیگار ،در حاالیکاه مادل
 IQIرتبه هر معیار را بهطور مستقری ارا ه میدهد ،مدل  NQIترجیحا
تنها به معیاری با حداقج رتبه اهمیت میدهاد .ایان تحقیاق پیشانهاد
مینماید که استفاده از شاخیهای کیفیت خاک برای ارزیابی کیفیت
خاک اراضی کشاورزی میتواند نتاای مشاابهی را ارا اه بدهاد حتای
زمانی که روشهای انتخا معیار و مدلهای متفاوت در منطقه ماورد
مطالعه استفاده شده باشند .در این مطالعه  IQITDSدقیاقتارین روش
برای ارزیابی کیفیت خاک منطقه تعیین گردید زیرا تمامی پارامترهای
خاک را لحاظ نموده و درنتی ه نتای بسیار قاباج قباولی را ارا اه مای
نماید .به هر طریق ،برای اینکه یک روش برای تحقیق استاندارد شده
و بحث و تعاون را تسهیج نمایاد ،روش اساتاندارد بایاد ساریع ،قاباج
اطمینان و از نظر اقتصاادی منعطاف باشاد .باه هماین دلیاج ،روش
انتخا معیار  MDSمناسبتر از روش  TDSمیباشاد زیارا باهطاور
کافی نتای ی شبیه به روش  TDSرا نشان میدهد .نتای این مطالعه
استفاده از مدل  IQIبا روش انتخا معیار  MDSرا باهعناوان نقطاه
شروع در مسیر استاندارد جهانی برای مطالعات لتی پیشنهاد مینمایاد.
البته باید به معیارهایی که در روش  MDSانتخاا مایشاوند توجاه
ویژهای داشت .بهعالوه ،ان ام یکسری تحقیقات در لیناده باهمنظاور
اصالح مدل  IQIMDSمیتواند لن را برای اساتانداردهای باین المررای
مناسبتر نماید.
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Introduction: Assessing the soil quality of agricultural land is essential for the economic success and
sustainability of the environment in developing countries. Recently, there are many types of methods for
assessing soil quality, each of them uses different criteria. Considering that Qazvin plain is one of the most
important regions of agricultural products in Iran as well as Middle East, so the assessment of the soil status
using quantitative models of soil quality can be used as an indicator of the status of soils in relation to
sustainable agriculture, optimal utilization of resources Natural and better land management. Among the
quantitative models of soil quality index, cumulative model integrated quality index (IQI) and Nomero (NQI)
index can be mentioned. Therefore, this study intends to evaluate the best quantitative and quality index model
by examining and comparing two methods of selecting the appropriate criteria, Total data set (TDS) and
Minimum (MDS) and the second order soil quality index, integrated quality index(IQI) and Nomero (NQI) index
in Qazvin plain lands.
Material and Methods: The study area with 25220 hectares is located in east of Qazvin Province. The
average annual precipitation is 275 mm and the soil moisture and temperature regimes are Thermic, Dry xeric
and Weak Aridic, respectively. A total of 76 samples from the depth of 0-20 cm of the soil surface were studied
and based on uniformity, soil type and land use. In this study, four types of criteria that affect the quality of soil
in terms of their performance, including: upper limit, lower limit, optimal limit and descriptive function were
selected. To qualify (normalize), the upper limit, lower limit and peak limit were selected. In the following, the
Total Data Set (TDS) and the Minimum Data Set (MDS) set of data were used. In the TDS method, all of the
measured characteristics (a total of 19 physicals, chemical and biological properties of the soil) were considered.
Then, the degree of soil quality indices was determined based on the combination of TDS and MDS criteria and
the final NQI and IQI quality indices.
Result and Discussion: Comparison of soil types in the region showed that the Aridisols had good, moderate
and poor quality (19.35% of soil with good quality, 67.76% with moderate quality and 12.94% with poor
quality), Entisols have good and medium quality (53.21% of the soil with good quality and 46.79% with
moderate quality) and Inceptisols have very good, good, moderate and poor quality (96.9% Soils with very good
quality, 66.73% with good quality, 15.85% with moderate quality and 13.44% with poor quality).
According to the TDS standard and the NQI model, the soils with qualities I, II and III were 30.67%,
66.86%, 47.2% of the total soils of the area (lands with poor quality soil quality were not observed in TDSNQI
method). Therefore, according to this method, Aridisols has a very good, good and medium quality (13.26% of
the soil with a very good quality rating, 73.88% with a good quality and 12.84% with a moderate quality grade),
Entisols with The good quality (100% of the soil with good quality degree) and Inceptisols have a very good and
good quality (28.11% of the soil with a very good quality grade, 71.88% with a good quality grade). The results
of quantitative soil quality by using the MDS standard method and IQI model were showed, soils with very
good, good, moderate and poor degree are 2.45, 16.45, 48.93 and 46.3 percent of total land area respectively.
The results of the combination of the MDS and the NQI model also showed that the soils with a very good,
good and average grade are 30.67%, 66.86% and 47.2% of the total land, respectively. Also, the results of the
combination of the MDS and NQI model showed that the soils with very good, good and average quality are
30.67%, 66.86% and 47.2% of the total land area respectively. The results of the evaluation based on 4 indicators
showed that good quality (II) was prevalent in the studied soils and accounted for about 47% of the total area
studied in Qazvin plain lands. The map of distribution of soil quality degrees, the distribution of soil degrees is
relatively similar to all of four combination methods, the choice of criteria and model. By examining the linear
relationship between the indices obtained from TDS and MDS criteria and the IQI and NQI indexes, it is
observed that the correlation coefficient is more and more reliable than the NQI model when used in the IQI
model (R2 = 0.77). So the highest correlation coefficient we observed two methods for selecting the TDS and
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MDS criteria when using the IQI model. In general, the results of this study indicate a better performance of the
MDS criteria than TDS.
Conclusions: Therefore, the main results of this study suggest using the IQI model with the MDS selection
method as the starting point in the global standard path for future studies. Special attention should be paid to the
criteria chosen by the MDS. In addition, conducting a series of research into the future in order to modify the
MDSIQI model can make it more relevant to international standards.
Keywords: GIS, MDS, Soil quality index, TDS
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ترسیب کربن و برآورد ارزش اقتصادی آن در بخشی از مراتع قرق شده و تحت چرای استان
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چکیده
ماده آلي خاك از مهمترين عوامل ارزيابي كيفيت خاك است و ارتباط نزديکي با ويژگيهاي فيزيکي ،شيميايي و بيولووييکي خواك دارد .از طرفوي،
ترسيب كربن در زيتوده گياهي و خاكهاي متأثر از آن هستند ،سادهترين و به لحاظ اقتصادي عمليترين راهکار ممکن جهت كاهش خطرات دياكسيد
كربن اتمسفري است .اطالعات كمي در ارتباط با تأثير مديريت قرق بر ترسيب و مديريت كربن در خاكهاي مراتع استان خوزستان وجود دارد؛ لذا ايون
مطالعه با هدف بررسي تأثير مديريت قرق بر ميزان و تغييرات ترسيب و مديريت كربن خاك و با ديدگاه اقتصادي در برخي خاكهاي مراتع دشت پنتوي
ايذه و منطقه ديمه رامهرمز در استان خوزستان انجام شد .چهار مرتع با مديريتهاي مختلف (قرق شده و تحت چرا) در اطراف ايذه و رامهرمز انتخاب و
سپس از  15نقطه به صورت تصادفي و از دو عمق سطحي و زيرسطحي (با توجه به مرز تفکيک افقها) نمونهبرداري صوورت گرفوت .نتواي ااصول از
ترسيب و شاخص مديريت كربن در اين مطالعه نشان دهنده بازيابي كربن خاك و بهبود كيفيت آن طي قرق ميباشد .از طرفي ،برآورد ارزش اقتصوادي
ترسيب كربن طي قرق در مراتع مطالعاتي بسيار قابل توجه بوده و موجب افزايش  17و  12/7درصدي ارزش ترسيب كوربن در منطقوه ايوذه و رامهرموز
گرديده است .از اين رو ضروري به نظر ميرسد كه تيمار قرق بهعنوان يکي از برنامههاي اصلي در طرحهاي منابع طبيعي تجديد شونده مد نظر قرار گيرد.
واژههای کلیدی :اقتصادي ،ترسيب كربن ،شاخص مديريت كربن ،مديريت قرق ،مرتع
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خاك ،يک منبع كليودي و بوهعنووان كنتور كننوده چرخوههواي
يئوشيميايي ،آب و موجودات زنده ( )8و بزرگترين و اصليترين مخزن
مادهي آلي محسوب ميشود ( .)16ماده آلي خاك از مهمترين عوامل
ارزيابي كيفيت خاك است و ارتباط نزديکي با ويژگويهواي فيزيکوي،
شيميايي و بيولوييکي خاك دارد ( .)24هرچند تغييرات و روند مواد آلي
براساس كربن آلي خاك سنجيده ميشود ،ليکن مواد آلي كل خاك به
تغييرات مديريت خاك به كندي پاسخ ميدهد ( .)31به همين منظوور
شناسايي اجزاء اساستر كربن آلي باعث تشخيص بهتر تغييرات ماده
آلي خاك در مراال ابتدايي تغيير موديريت مويشوود ( .)53مواده آلوي
خاك شامل دو بخش هوموسي و تركيبات ناپايودار مويباشود .كوربن
ناپايدار ،بخش غيرهوموسي كربن آلي خاك ماننود بقايواي گيواهي و
 2 ،1و  -3به ترتيب دانش آموختوه دكتوري ،اسوتاد و دانشويار گوروه خاكشناسوي،
دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
)Email:landi@scu.ac.ir
(* -نويسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.69326

جانوري با سطوح تجزيه متفاوت ،مواد آلي ااصل از تجزيه اين بقايا،
مولکو هاي آلي مانند كربوهيدراتها ،آمينواسيدها و پروتئينها است،
كه انريي و عناصر غذائي را براي موجودات خواك فوراه موينمايود
( )43و اساس به تغييرات كوتاه مدت مديريتي و شاخصي از كيفيوت
خاك است (.)31
4
بلير و همکارانش ( )1995شاخص مديريت كربن را كه از ااصل
ضرب شاخص كربن ناپايدار 5و شاخص كربن كول 6خواك بوهدسوت
ميآيد ارائه كردند .براي محاسبه اين شاخصها نيواز بوه يوک خواك
مرجع است كه تغييرات كربن در خاكهاي مورد مطالعه نسبت بوه آن
خاك بررسي گردد ( .)7امروزه شاخص مديريت كربن بهطور گسوترده
بهعنوان شاخصي از تغييرات شدت كربن آلي خاك در پاسخ به تغييور
مديريت خاك استفاده ميشود ( .)54زمانيكه تغيير كاربري اتفاق افتاد
افزايش مقدار شاخص مديريت كربن نشان از بازيابي ذخواير مختلوف
كربن در خاك است و كاهش اين شاخص ،نشان دهنده تخليه خاك از
)4- Carbon Management Index (CMI
)5 - Lability Index (LI
)6 - Carbon Pool Index (CPI
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اين ذخاير ميباشد ( .)7روش ارائه شده بوراي بوهدسوت آوردن جوزء
ناپايدار كربن خاك توسط بلير ،اكسيد كردن خاك با پرمنگنات پتاسي
بود .كربن قابل اكسيد شدن با پرمنگنات پتاسي بهعنوان يک شاخص
از كربن آلي لبايل قابل اكسيداسويون شويميايي خواك اسوت كوه بوه
تغييرات محيطي و مديريتي بسيار اسواس بووده و سوريعا مويتوانود
تغييرات كربن لبايل (متحرك) را در خواك را نشوان دهود ( 15و .)25
كولمن و همکاران ( )2012بوا مطالعوه  1379نمونوه خواك از منواطق
جغرافيايي و اكوسيست هاي مختلف كشور آمريکوا رابطوه مثبتوي بوين
تغييرات كربن قابل اكسويد شودن توسوط پرمنگنوات و كوربن زيتووده
ميکروبي ،مواد آلي ذرهاي ريز و كربن آلي خاك مشاهده نمودند .ايشان
همچنين گزارش نموند كه كربن قابل اكسيد شدن توسط پرمنگنات در
مقايسه با ساير شاخصهاي ميکروبي مثول مواده آلوي ذرهاي و كوربن
زيتوده ميکروبي به تغييرات مديريتي (شامل مديريت قرق) و محلي از
اساسيت بيشتري برخوردار است و بنابراين ميتواند بهعنووان روشوي
سريع جهت ارزيابي بيولوييکي كربن فعا خاك بهكاربرده شوود (.)15
همچنووين گووس و همکوواران ( )2011روي و يوكووين ( )2016نقووش
مديريت قرق مراتع بر افزايش معنيدار كربن خاك نسوبت بوه مراتوع
تحت چرا گزارش نمودند ( 21و  .)40اين در االي است كه اسوتيفن و
همکاران ( )2009و نيز كائو و همکاران ( )2013تغييور محسوسوي در
كربن خاك در اثور موديريت قورق كوتواه مودت  11و  3سواله مرتوع
مشاهده ننمودند ( 42و .)11
افزايش دياكسيد كربن ناشي از دخالوتهواي خوار از ظرفيوت
انسان ،يکي از بحرانهاي زيستمحيطي مه عصر ااضر است (.)20
دياكسيد كربن عمدهترين جزء گازهاي گلخانهاي محسوب ميشوود،
بهطوري كه نقش بسيار در جذب بازتابشهاي خروجي از زمين داشته
و تقربيا نيمي از اثور گلخانوهاي را سوبب مويشوود ( .)35از آنجوا كوه
پااليش كربن با روشهواي مصونوعي مثول فيلتور و  ...هزينوههواي
سنگيني در بردارد ()9؛ لذا بهمنظور كاهش دياكسيد كربن اتمسوفري
و ايجاد تعاد در محتواي گازهاي گلخانهاي ،كربن اتمسفر ميبايست
جذب و در فرمهاي متعدد ترسويب گوردد .ترسويب كوربن در زيتووده
گياهي و خاكهايي كه تحت اين زيتوده هستند ،سادهترين و بهلحواظ
اقتصادي عمليترين راهکار ممکن جهت كواهش دياكسويد كوربن
اتمسفري است (.)34
خاكهاي مراتع بهعنوان يکي از مهمترين اجزاي اين اكوسيسوت
بايد از ديدگاه ترسيب كربن مورد مطالعوه قورار گيورد ،زيورا خواكهوا
سومين ذخيره گاه بزرگ كربن در جهان هستند ( .)27مراتع كشور ،بوا
سطحي معاد  86ميليون هکتار ،بيش از  53درصد از مساات ايران را
در بر ميگيرد ( .)19نقش زيربنايي مراتع در توسوعه و پايوداري توليود
فراتر از توليد مستقي علوفه و توأمين نيواز غوذايي دام اسوت .در ايون
ارتباط چراي بيرويه و مفرط از جمله عواملي است كه موجب تخريب
اين اراضي ميگردد ( 14و  .)46سو ( )2004نشان داد كه چراي بيش

از اد دام باعث كاهش مقدار كربن ،نيتروين و ماده آلي خاك ميشود.
افاظت و يا اصالح كيفيت خاك ،ميتواند منافع اقتصادي و افوزايش
ااصلخيزي و باروري خاك را بوه دنبوا داشوته باشود ( .)44يکوي از
راههاي تأمين امنيت اين مناطق جلوگيري از ورود دام به داخل آنها يا
همان قرق ميباشد كه اثرات سودمندي در پوشش گياهي و خواك در
اين مراتع تخريب شده دارد ( .)32ه چنين در منابع ،ارزش هر هکتار
مرتع در ارتباط با ترسيب كربن از  50تا  300دالر محاسبه شده اسوت
( .)29از آنجاييكه اطالعات كمي در ارتباط با تأثير مديريت قورق بور
ترسيب كربن در خاكهاي مراتع استان خوزستان وجود دارد؛ بنابراين
اين پژوهش با هدف بررسي تأثير مديريت قرق بر ترسيب و موديريت
كربن و با ديدگاه اقتصوادي در برخوي خواكهواي مرتعوي در اسوتان
خوزستان انجام شد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مطالعاتی :مراتع مطالعاتي به نام محلوي پنتوي
در منطقه ايوذه و منطقوه ديموه رامهرموز معوروف هسوتند .منطقوهي
مطالعاتي در فاصلهي  27كيلومتري غرب شهرستان ايذه و با مساات
 1622هکتار ميباشد و از سا  1379توسط اداره كول منوابع طبيعوي
استان خوزستان تحت قرق قرار گرفته اسوت ( .)33مراتوع موذكور در
محدوده عرضهاي جغرافيايي  31˚ 57′ 8″تا  31˚ 58′ 20″شمالي و
طو هاي جغرافيايي  49˚ 41′ 11″تا  49˚ 42′ 33″شرقي قورار دارد.
بر اساس گزارش ايستگاههواي هواشناسوي ،منطقوه پنتوي بوه لحواظ
اقليمي ،داراي ميزان متوسط بارندگي ساالنه  623ميلويمتور در سوا
است .اداكثر درجه ارارت مطلق در گرمترين ماه سوا  49 ،درجوهي
سانتيگراد مربوط به شهريور ماه و اوداقل درجوه اورارت مطلوق در
سردترين ماه سا  -9/5 ،درجهي سانتيگوراد مربووط بوه بهمون مواه
ميباشد .ه چنين متوسط درجه ارارت ساليانه منطقه  19/2درجوهي
سانتيگراد گوزارش گرديوده اسوت ( .)4مرتوع ديموه در فاصولهي 15
كيلووومتري غوورب شهرسووتان رامهرمووز و بووا مسوواات  15300هکتووار
ميباشد و از سا  1371توسط اداره كل منابع طبيعي استان خوزستان
تحت قرق قرار گرفته است ( .)17مراتع مذكور در محدوده عرضهاي
جغرافيايي 31˚ 7′ 44″تا  31˚ 9′ 11″شمالي و طو هواي جغرافيوايي
 49˚ 29′ 13″تا  49˚ 28′ 52″شرقي قورار دارد .بور اسواس گوزارش
ايستگاههاي هواشناسي ،منطقه به لحاظ اقليمي ،داراي ميزان متوسط
بارندگي ساالنه  200ميليمتر در سوا اسوت .اوداكثر درجوه اورارت
مطلق در گرمترين ماه سا  51/6 ،درجهي سانتيگراد مربوط بوه تيور
ماه و اداقل درجه ارارت مطلق در سردترين ماه سا  4/2 ،درجوهي
سانتيگراد مربوط به دي ماه ميباشد .ه چنين متوسط درجه اورارت
ساليانه منطقه  27/5درجهي سانتيگراد گزارش گرديده اسوت ( .)4بوا
استفاده از نقشهي ريي هاي رطوبتي و ارارتي خاكهاي ايران رييو

ترسیب كربن و برآورد ارزش اقتصادي آن در بخشی از مراتع ...

رطوبتي و ارارتي منطقه مشخص شد ( ،)5ريي رطوبتي منطقه ايوذه
 Typic Xericو ريي ارارتي آن  Thermicو نيوز رييو رطووبتي و
ارارتوووي منطقوووه رامهرموووز بوووهترتيوووب  Xeric Tempusticو
 Hyperthermicتعيين گرديدنود .پوشوش گيواهي در منواطق موورد
مطالعه از تنوع خاصي برخووردار اسوت؛ ولوي بور اثور چوراي بويش از
ظرفيت مجاز ،گياهان اكثرا رو به انقراض بووده و سوطم مرتوع اكثورا
داراي پوششي از گياهان يکسواله اسوت .طوي بررسويهوا و عمليوات
صحرايي انجام گرفته ،تيپ گياهي مراتع دشت ايذه و رامهرمز در هور
دو كاربري مورد مطالعه يکسان (كاربري قرق و تحت چراي متوسوط)
و مجموعهاي از لگوومهوا و گوراسهواي يکسواله (Annual Forbs-
 )Anuual grassesميباشند ،اما بهدليل چراي دام در بخش تحتچرا
اين گياهان از تراك كمتري برخوردار ميباشند.
جهت انجام پژوهش ااضر ابتدا بر اساس نقشههواي توپووگرافي،
خاكشناسي و عکسهاي هوايي استان ،محل نقاط نمونهبرداري تعيين
گرديد .سپس با افر  15پروفيل به صورت تصادفي در فواصل به طور
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ميانگين  140متر و شويب شومالي (اودود  20توا  25درصود) در هور
كاربري از اليههاي  0-20و  20-40سانتيمتري در منطقه ايوذه و در
فواصل به طور ميانگين  200متر و شيب شمالي (ادود  3تا  5درصد)
در هر كواربري از اليوههواي  8-0و  27-8سوانتيمتوري در منطقوه
رامهرمز (با توجه به مرز تفکيک افقها) نمونهبرداري صوورت گرفوت.
پس از هواخشک كردن نمونههواي خواك و عبوور آنهوا از الوک دو
ميليمتري ،خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاكها نظير واكنش خاك
با تهيه گل اشباع ،توسط دستگاه  pHمتر ( ،)37ظرفيت تباد كاتيوني
توسط استات سدي يک نرما در  ،)12( pH= 8بافت خاك به روش
هيدرومتري ( ،)22هدايت الکتريکي در عصاره اشباع خاك ( ،)47كربن
آلي خاك به روش اكسيداسويون تور ( )50و كوربن ناپايودار خواك بوا
استفاده از روش بلير و همکاران ( 6و  )7اندازهگيري شد .الزم به ذكور
است كه نمونههاي خواك در يوک زموان و از مکوانهوايي بوا شويب،
توپوگرافي و مواد مادري (آهکي) تقريبا يکسان از هر منطقه جمعآوري
شدند.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی مناطق مطالعاتی و کاربریهای مورد مطالعه
Figure 1- Geographical location of sampling sites

تجزیهوتحلیل دادهها :دادههواي بوهدسوتآموده در نورمافوزار
 Excelنسخه  2013پردازش شد و تجزيه و تحليول آنهوا در محويط
نورمافوزاري  SPSS 19انجوام شود .بوا اسوتفاده از نتواي ااصول از
تجزيههاي آزمايشگاهي ميزان ذخيره كوربن آلوي (ترسويب شوده) بور

TOCS
TOCR

CPI 

اساس رابطهي زير ( )1محاسبه شد (:)23
()1
CS  10  OC  Bd  E
در اين رابطه :CS ،مقدار ترسيب كربن آلي ( :OC ،)ton/haكربن
آلي ( :Bd ،)%جرم مخصوو ظواهري خواك ( )gr/cm3و  :Eعموق
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نمونهبرداري ( )cmميباشد.
از جمله شاخصهواي اسوتفاده شوده در ايون پوژوهش ،شواخص
مديريت كربن است .اين شاخص بر اساس شواخص ذخيوره كوربن و
شاخص در دسترس بودن اين عنصر انودازهگيوري شود ( .)7شواخص
فراهمي از طريق تقسي ميزان اجزاي لبايل كربن به ميزان غيرلبايول
در مراتع تحتچرا با سايت مرجع (مرتع قرق) بهدسوت آمود .شواخص
ذخيره كربن نيز از تقسي مقدار كربن آلي كل در مراتع تحتچورا بور
كربن آلي كل در مراتع مرجع بهدست ميآيد:
POXC
LC 
()2
NLC
NLC  TOC  POXC

()3

LC
LI  S
LCR

()4
()5
()6

CMI  CPI  LI 100

كه در روابط باال كربن لبايول (رابطوه  ،LC1 :)2كوربن غيرلبايول
(رابطه  POXC3 ،NLC2 :)3كربن قابل اكسيد با پرمنگنات ،شواخص
دسترسي( LI :رابطه  ،)4كربن لبايل موجود در مراتع تحتچورا،LCS :
كربن لبايل موجوود در مراتوع مرجوع (قورق) ،LCR :شواخص ذخيوره
كربني( CPI :رابطه  ،)5كربن آلي كل در مراتوع تحوتچورا،TOCS :
كربن آلي كل در مراتوع مرجوع TOCR :و شواخص موديريت كوربن:
( CMIرابطه .)6

نتایج و بحث
جدو  1ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاكهاي مورد مطالعه را
نشان ميدهد .بر اين اساس ،خاك هر دو منطقه مورد مطالعه غيرشور،
آهکي و داراي واكنش قليايي هستند .ليکن ميزان كربن آلي كل خاك
در مرتع تحت چرا كمتر از مرتع قرق در دو منطقهي مطالعواتي بووده
است .اين تفاوت را ميتوان به كاهش در ميزان بقاياي توليد شوده در
اثر چراي مرتوع نسوبت داد .آن و لوي ( )2015طوي مطالعوهاي بيوان
داشتند كه در اثر چرا از يکسو رشد گياهي كواهش يافتوه و از سووي
ديگر بخش عمدهاي از پوشش گياهي توليود شوده توسوط دام اوذف
ميگردد ( .)2همانگونه كه در جدو  1مشاهده ميشود مقدار بقايواي
توليدي در هر متر مربع مرتع قرق شده ( 405و  42گرم بر متور مربوع
به ترتيب براي منطقه ايذه و رامهرمز) كه ادود سه برابر مرتع تحوت
چرا ( 117و  17گرم بر متر مربع) اندازهگيري شد .تغييرپذيري متغيرها
را ميتوان از طريق بررسي ضريب تغييرپذيري آنهوا بررسوي نموود.
واي و همکاران ( )2008بيان كردند كه تغييورات كمتور از  10درصود
1- Labile Carbon
2- Non Labile Carbon
3- Permanganate Oxidizable Carbon

داللت بر تغييرپذيري پايين خصوصيت مورد نظر و نيز تغييرات بواالتر
از  90درصد ،ااكي از تغييرپذيري باالي آن است ( .)51با اسوتناد بوه
محدودههواي ارائوه شوده توسوط واي و همکواران ( ،)2008از ميوان
خصوصيات خاك بررسي شده ،واكنش خواك داراي كمتورين ضوريب
تغييرپذيري است .شايد بتوان آهکي بودن خواكهواي منطقوه و هو
چنين خاصيت بافري باالي خاك را دليلي بر اين موضوع عنوان كورد.
نتوواي مشووابهي توسووط شووهرياريگرايووي و همکوواران ( )2016بووراي
منطقهي ركعت واقع در شرق ايذه گزارش شده اسوت ( .)41بنوابراين
بهدليل استفاده از تبديلگر لگاريتمي ،كمتر بودن ضوريب تغييرپوذيري
اين متغير امري بديهي بهنظر ميرسد .اين در اوالي اسوت كوه سواير
خصوصوويتهوواي مطالعوواتي در چهووار منطقووه مطالعوواتي از ضووريب
تغييرپذيري پايين و متوسطي برخوردار ميباشند .نتاي نشان ميدهود
كه سه عوامل خاك و زيست محيطي براي توضيم تغيير در دادههوا
باال نيست (.)15
مقايسه ميانگين اثر چراي دام بر تغييرات كربن آلي خواك نشوان
داد كووه چووراي دام باعووث كوواهش محتووواي كووربن آلووي خوواك در
قسمتهواي سوطحي خواك مويشوود .ايون در اوالي اسوت كوه در
قسمتهاي زيرسطحي تغييرات معنيدار نبوده است (شکل  .)2ميوزان
باالتر كربن آلي خاك در مراتع قرق نسبت به مراتع تحت چراي دام را
ميتوان به اج بيشتر بقاياي گياهي توليد شده در مرتع قرق نسوبت
داد (جدو  .)1بر اين اساس ،بيشترين محتوواي كوربن آلوي خواك در
منطقهي ايذه ( 9/53گرم در كيلوگرم) مربوط به عمق سوطحي مرتوع
قرق شده و كمترين مقدار كربن آلي خاك نيوز در عموق زيرسوطحي
مراتع تحت چرا ( 4/97گرم در كيلووگرم) مشواهده گرديود .همچنوين
بيشترين محتواي كربن آلي خاك در منطقهي رامهرمز ( 5/24گرم در
كيلوگرم) مربوط به عمق سطحي مرتع قورق شوده و كمتورين مقودار
كربن آلي خاك نيز در عمق زيرسوطحي مراتوع تحوت چورا مشواهده
گرديد ( 2/10گرم در كيلوگرم)؛ اگرچه اختالف آن با عموق دوم (-20
 40سووانتيمتووري) مرتووع قوورق شووده در منوواطق مطالعوواتي معنوويدار
نميباشد (شوکل  .)2دي و همکواران ( )2014نيوز بيوان داشوتند كوه
بيشترين مقادير و تغييرات كربن در عمق  0تا  20سانتيمتوري مراتوع
مورد مطالعه آنها بوده كه بيشترين تأثير از فعاليت انسواني (موديريت
قرق) را پذيرفتوه اسوت ( .)16نتواي پوژوهش ااضور مبوين افوزايش
معنيدار  1/2گرم بر كيلوگرم كربن آلي در خاك سطحي (از  8/33بوه
 9/53گرم بر كيلوگرم) يعني در ادود  3200كيلوگرم كوربن آلوي بور
هکتار در اثر اعما مديريت قرق در مراتع دشت پنتي و نيوز افوزايش
معنيدار  0/98گرم بر كيلوگرم كربن آلي در خاك سطحي (از  4/26بوه
 5/24گرم بر كيلوگرم) يعني در ادود  1050كيلوگرم كربن آلي بر هکتار
در اثر اعما موديريت قورق در مراتوع رامهرموز مويباشود .شوهرياري و
همکاران ( )2016ميزان كربن آلي بخشي از مراتع اوزه ركعت شهرستان
دهدز استان خوزستان را  13/3ميليگرم بر كيلوگرم گزارش كردند (.)41
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاكهای مورد مطالعه در مراتع تحت چرا و قرق
Table 1- Physical and chemical characteristics of the soils in grazed and ungrazed pastures
عمق خاك ((Depth) )cm

رامهرمز ()Ramhormoz
8-28

ایذه ()Izeh

0-8

ضریب

20-40

ضریب

0-20
ضریب

ضریب

تغییرات

میانگین
)(Mean

25.18

115.5

16.29

25.28

121.3

19.28

129.3

15.93

594.3

14.17

465.0

26.25

24.36

467.1

9.52

420.7

33.71

203.6

20.81

585.8

3.61

718.8

14.67

583.5

6.85

16.63

638.2

3.76

697.1

15.99

599.7

12.24

598.9

32.57

2.84

18.17

2.04

56.58

0.93

38.93

0.60

24.41

2.56

26.05

2.16

64.58

1.17

53.29

1.03

3.63

6.92

1.84

7.08

2.16

7.47

1.11

7.54

0.96

7.37

1.55

7.35

2.02

7.59

1.56

7.56

25.57

2.29

17.04

5.24

24.62

5.30

17.72

9.53

22.00

2.10

15.38

4.26

16.81

4.97

15.66

8.33

25.32

6.76

19.25

8.65

16.85

20.64

14.56

18.85

24.62

7.48

21.31

8.23

18.56

20.82

16.40

17.92

1.74

899.61

2.32

978.46

1.24

959.8

1.54

1035.30

4.18

896.80

1.79

958.10

1.73

951.24

1.82

974.25

-

-

-

42

-

-

-

405

-

-

-

17

-

-

-

117

()%
)(CV

تغییرات

میانگین
)(Mean

140.2

17.47
19.35

308.4
261.0

15.93
35.34

272.5
620.5

()%
)(CV

تغییرات

میانگین
)(Mean

273.0

13.16
18.87

248.3
293.5

()%
)(CV

تغییرات

میانگین
)(Mean

230.3

()%
)(CV

کاربری

ویژگی

)(Land use

)(Factor

قرق
()Ungrazed

رس

تحت چرا

)Clay (gkg-1

()Grazed

قرق
()Ungrazed

تحت چرا

شن
)Sand (gkg-1

()Grazed

قرق
()Ungrazed

كربنات كلسي معاد Calcium
carbonate equivalent
)(gkg-1

()Ungrazed

هدايت الکتريکي

تحت چرا
()Grazed

قرق
تحت چرا

()EC( )dSm-1

()Grazed

قرق
()Ungrazed

تحت چرا

 pHخاك
()Soil pH

()Grazed

قرق
()Ungrazed

تحت چرا

ماده آلي خاك ( Soil organic
)carbon) (gkg-1

()Grazed

قرق
()Ungrazed

تحت چرا

قابليت تباد كاتيوني
())CEC (cmol+kg-1

()Grazed

قرق
()Ungrazed

كربن ناپايدار خاك

تحت چرا

)Labile carbon (mgkg-1

()Grazed

قرق
()Ungrazed

تحت چرا
()Grazed

مقدار بقاياي آلي توليدي ()gm-2

()Biomass
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از جمله داليل اين ميزان باالتر كربن آلي گزارش شده نسبت بوه
مناطق مطالعاتي پژوهش ااضر ،بهواسطهي دماي پايينتر و بارنودگي
بيشتر منطقه دهدز مويتوانود باشود .رئيسوي و ريوااي ( )2014طوي
مطالعووهاي در بخشووي از مراتووع زاگوورس و همچنووين روي و يوكووين
( )2016نيز با مطالعه بخشي از مراتع چين ،بيان داشتند كه قرق باعث
افزايش كربن آلوي خواك سوطحي شوده اسوت ( 39و  .)40ايودريان
آقاخاني و همکاران ( ،)1389كوائو و همکواران ( )2004و تامپسوون و
همکاران ( )2006نيز گزارش نمودند كه در اثور كواهش ورود بقايواي
گياهي تازه به خاك ،افزايش دموا در سوطم خواكهواي چورا شوده و

معدني شدن بيشتر كربن ،داراي مقادير كمتري از كربن آلي خواك در
مناطق چرا شده ميباشد ( 26و  10و  .)48همچنوين ،لوو و همکواران
( )2015و نيز چن و تنگ ( )2016مدت زمان قرق مراتع را بور كوربن
آلي خاك در مراتع كشور چين را مورد بررسي قرار دادند .آنهوا بيوان
داشتند كه براي داشتن يک تعاد مناسب بين افاظت و بهرهبراري از
اكوسيست مرتعي از نقطه نظر مدت زمان بهينوه اثرگوذاري موديريت
قرق بر مراتع ،نيازمند مطالعات بيشتر با تعداد سا هاي مختلوف قورق
ميباشد ( 28و .)13

شکل  -2تغییرات کربن آلی نسبت به عمق و مدیریت در مراتع مطالعاتی (میانگینهایی که در یک حرف مشترك هستند در سطح احتمال 0/05
آزمون دانکن فاقد اختالف معنیدار با یکدیگر میباشند)
Figure 2- Variation of organic carbon in the pasture with respect to depth and management (Means with the same symbols
)are without significantly different at probability level of 0/05 Duncan test with

متغيرهاي مورد استفاده براي برآورد ترسيب كربن بر اساس رابطه
 1شامل ضخامت اليه معدني ،تراك كربن و وزن مخصو ظواهري
خاك در هر اليه از مناطق مورد مطالعه ميباشد .نتواي اواكي از اثور
معنيدار مديريت قرق مراتع بر افزايش ترسويب كوربن در عموق او
مطالعاتي (افزايش از  202/50به  334/34تن بر هکتار در منطقه ايذه
و از  39/55به  47/45تن بور هکتوار در منطقوه رامهرموز) مويباشود
(جدو  2و شکل  .)3دي و همکاران ( )2014نيز طوي مطالعوهاي در
بخشي از مراتع كشور چين بيان داشتند كه بيشترين مقادير و تغييرات
كربن در عمق  0تا  20سانتيمتري مراتع مورد مطالعه آنها بوده كوه
بيشترين تأثير از فعاليت انسواني (موديريت قورق) را پذيرفتوه اسوت و
عمق پايينتر بهدليل اثرپذيري كمتر از فعاليت انسان تغييرات ناچيزي
به خود ميگيرد ( .)16ميزان ترسيب كربن در منطقه ايوذه بوهمراتوب
باالتر از منطقه رامهرمز بوده است كه تفاوت ااصل ميتواند به باالتر
بودن ميزان بارندگي و در نتيجوه مقودار بقايواي آلوي توليودي بواالتر

منطقهي مذكور مرتبط باشد .مشوابه بوا پوژوهش ااضور ،تمرتواش و
همکاران ( )1393بيان داشتند كه مديريت قرق باعث افزايش معنيدار
ترسيب كربن در عمق سطحي مراتع كوهسوتاني هزارجريوب بهشوهر
شده است و عمق زيرسطحي اختالف آماري معنيداري را نشان نداده
است ( .)45رئيسي و اسدي ( )2006با مطالعه اثر چرا و قرق بور روي
خاك در مراتع نيمهخشک ايران مركزي مشواهده كردنود كوه تفواوت
معنيداري از ميزان نظر كربن آلي خاك و نسبت كربن به ازت ()C/N
ميان خاكهاي نوااي چراشده و چرانشده وجود ندارد و بيوان نمودنود
كه اين عدم تفاوت ميان دو تيمار ميتواند ناشي از كافي نبوودن دوره
 17ساله قرق جهت افزايش ميزان كربن خاك و يا عدم تأثير چورا بور
روي كوربن آلوي خواك باشود ( .)38عليوزاده و همکواران ( )1390در
بررسي اثرات مديريت قرق و چرا بر ميزان ترسيب كربن گونه درمنوه
دشتي در مراتع استپي رود شور ساوه به اين نتيجه رسيدند كه ميوزان
ترسيب كربن گونه درمنه دشوتي در منطقوه چورا شوده در مقايسوه بوا

ترسیب كربن و برآورد ارزش اقتصادي آن در بخشی از مراتع ...

منطقه قرق تفاوت معنيداري داشته است .همچنين ترسيب كوربن در
بين اندامهاي هوايي (برگ و سرشاخه و ساقه( ،اندام زيرزميني (ريشه)
و الشبرگ در دو منطقه بوا يکوديگر متفواوت بووده اسوت ( .)1نتواي
داودپور و همکاران ( )2011نشان داد كل كربن آلي خاك ترسيب شده
درعمق  0تا  ،30منطقه قرق اسين آباد  24/17تن در هکتار و منطقه
غيرقرق اسين آباد  38/81تن در هکتار در منطقه يونجهزار  72تن در
هکتار بود (.)18
بر اساس نتاي بهدست آمده ،ميزان شاخص مديريت كربن در هر
دو منطقه مطالعاتي و اعماق مورد مطالعه بواال مويباشود (جودو .)3

مقادير باالتر شاخص مديريت كربن نشان دهنده بازيابي كربن خواك،
بهبود كيفيت آن ( ،)52تغيير در كيفيت مواد آلوي خواك ماننود تغييور
نسوبت  ،C:Nمقوادير ليگنوين ،سولولز ،همويسولولز ،پوروتئينهوا و
كربوهيدارتها در مواد آلي خاك و در نتيجوه افوزايش مقوادير كوربن
ناپايدار خاك است .افزايش كربن ناپايدار به مفهووم افوزايش قابليوت
دسترسي كربن و انريي براي جمعيت ميکروبي و جانوران خاك بوده و
كيفيت خاك را افزايش ميدهد (.)49

جدول  -2میانگین ترسیب کربن در مراتع مورد مطالعه
Table 2- Average of carbon sequestration in studied pastures

ترسیب کربن (تن بر هکتار)
)Carbon sequestration (ton/ha

کاربری

منطقه

)(Land use

()Area

کل

زیرسطحی

سطحی

()Total

()Subsurface

()Surface

384.52

150.18

234.34

قرق ()Ungrazed

350.06

147.56

202.50

تحت چرا ()Grazed

84.22

36.77

47.45

قرق ()Ungrazed

73.56

34.01

39.55

تحت چرا ()Grazed

ايذه
()Izeh

رامهرمز
()Ramhormoz

جدول  -3شاخص مدیریت کربن خاكهای موردمطالعه در مراتع تحت چرا و قرق
Table 3- Carbon management index of the soils in grazed and ungrazed pastures

NLC
CMI

CPI

LI

LC
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OC

POXC
gkg-1

گرم بر کیلوگرم خاك (

)

-

-

-

0.127

8.50

1.040

9.53

109.80

0.90

1.122

0.126

7.36

0.974

8.34

-

-

-

0.252

4.35

0.960

5.31

115.67

1.02

1.134

0.248

4.02

0.950

4.97

-

-

-

0.24

4.26

0.98

5.24

100.04

0.84

1.31

0.30

3.30

0.96

4.26

-

-

-

0.830

1.39

0.90

2.29

124.46

0.98

1.27

0.831

1.21

0.897

1.96

کاربری
)(Land use

منطقه

()Area

عمق او مرتع قرقشده

()Surface ungrazed pasture
عمق او مرتع تحتچرا

()Subsurface grazed pasture
عمق دوم مرتع قرقشده

ايذه
()Izeh

()Subsurface ungrazed pasture
عمق دوم مرتع تحتچرا

()Subsurface grazed pasture
عمق او مرتع قرقشده

()Surface ungrazed pasture
عمق او مرتع تحتچرا

()Subsurface grazed pasture
عمق دوم مرتع قرقشده

()Subsurface ungrazed pasture
عمق دوم مرتع تحتچرا

()Subsurface grazed pasture

رامهرمز
()Ramhormoz
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شکل -3تغییرات ترسیب کربن نسبت به عمق و مدیریت در مراتع مطالعاتی (میانگینهایی که در یک حرف مشترك هستند در سطح احتمال 0/05
آزمون دانکن فاقد اختالف معنیدار با یکدیگر میباشند)
Figure 3- Variation of carbon sequestration in the pasture with respect to depth and management (Means with the same
)symbols are without significantly different at probability level of 0/05 Duncan test with

مقادير باالي شاخص مديريت كربن در عمق دوم منطقوه ايوذه و
رامهرمز نسبت به عمق او مطالعاتي داللت بر باال بودن كربن قابول
دسترسي و كيفيت باالتر كربن آلي خواك در مقايسوه بوا اعمواق او
مورد مطالعه دارد .مشابه با پژوهش ااضر ،پائولينو و همکاران ()2016
نيز مقادير باالتر ايون شواخص را در عموق زيرسوطحي مراتوع موورد
مطالعهشان نسبت به عمق سطحي گزارش نمودند ( .)36با توجوه بوه
اينکه شاخص مديريت كربني تركيبي از شاخص ذخيره كربن و ميزان
كربن لبايل خاك اسوت ،تغييورات ايجواد شوده توسوط انسوان در آن
ميتواند اثرات زيستمحيطي متعددي بر تغييرات كربن آلوي و كوربن
لبايل خاك داشته باشد ( .)51بنابراين شاخص مديريت كربن بوهطوور
جامع و پويا منعکسكننده اثرات زيستمحيطي ايجاد شده بر كيفيوت
كربن آلي خاك ميباشد.
يانگ و همکاران ( )2015تأثير دخالتهاي انسان بر ذخيره كربن
در كاربريهاي مختلف مورد بررسي قرار دادند .نتاي آنها نشوان داد
كه مديريت باعث بهبود ذخيره كربن و بهبود كيفيت خاك ميگردد؛ و
در بين كاربريهاي مورد بررسوي ،شواخص موديريت كوربن مرتوع و
جنگل بهطور معنيداري بيشتر از ساير كاربريها متأثر از مديريت بوده
است (.)55
با عنايت به ارزش اداقلي ترسيب كربن يعني  50دالر براي هور
تن ( )29و متوسط ترسيب بهدست آمده در هور كواربري (جودو ،)3
ارزش ترسيب به ازاي هر هکتار در هور كودام از كواربريهواي موورد
مطالعه محاسبه گرديد (جدو  .)4نتاي ااكي از افزايش  17درصودي
ارزش دالري ترسوويب كووربن در منطقووه ايووذه و نيووز افووزايش 12/7
درصدي ارزش دالري ترسيب كوربن در منطقوه رامهرموز تحوت اثور

مديريت قرق بود .اين نتاي مبين كارايي سودمند مديريت قرق مراتوع
ميباشد؛ هرچند در منطقه ايذه با توجه به شرايط مناسبتور از لحواظ
ميزان بارش و توليد بايومس ،مديريت قرق اقتصاديتر و كواراتر بووده
است .با در نظر گرفتن متوسط  223تن در هکتار ترسيب كربن آلي در
ايون منواطق و در نظوور گورفتن ارزش اووداقلي ترسويب كووربن (،)29
ميتوان گفت ارزش هر تن ترسيب كربن به ازاي هور هکتوار در ايون
مناطق برابر  11161دالر بوده است .بنابراين مديريت اكوسيست هواي
مرتعي بايد بهگونهاي هدايت شود كه ضومن در نظور گورفتن اقتصواد
زيستمحيطي مراتع ،به عملکرد و توان اكولوييک آن نيز بپردازد .بور
اين اساس ،در بحوثهواي كوالن ،توجيوه بهينوه و پايودار معوادالت
اقتصادي ميتواند بهعنوان ضامن اجراي طرحهاي مرتعداري بهمنظور
توسعه پايدار اين مناطق تلقي شود.

نتیجهگیری
ترسيب كربن در زيتوده گياهي و خاكهايي كه تحت اين زيتوده
هستند ،سادهترين و بهلحاظ اقتصادي عمليترين راهکار ممکن جهوت
كاهش خطرات دياكسيد كربن اتمسفري اسوت .خواكهواي مراتوع
بهعنوان يکي از مهمترين اجزاي اين اكوسيست بايد از ديدگاه ترسيب
كربن مورد مطالعه قرار گيرد ،زيرا خاكها سومين ذخيوره گواه بوزرگ
كربن در جهان هستند .قسمت قابل مالاظهاي از استان خوزسوتان را
مراتع فرا گرفته است و مقدار كربن خواك بور پايوداري آنهوا بسويار
اثرگذار است .در نتيجه اين ضرورت ايجاب ميكند تغييورات ترسويب
كربن خاك ،تحت اثر مديريت قرق مورد ارزيابي قرار گيورد توا نقوش
مديريت در تغييرات ااتمالي ترسيب كربن خاك مراتع مشخص گردد.
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جدول  -4ارزش اقتصادی ترسیب کربن در مراتع مورد مطالعه
Table 4- The economic value of carbon sequestration in the studied pastures.

ارزش ترسیب در محدودههای مطالعاتی (دالر)

ارزش ترسیب کربن در هکتار (دالر)

(Carbon Sequestration value in the study
))areas ($
6.5×108

(Carbon Sequestration value per
))hectare ($
19226

قرق ()Ungrazed

5.4×108

17503

تحت چرا ()Grazed

()Izeh

1.47×108

4211

قرق ()Ungrazed

رامهرمز

1.29×108

3678

تحت چرا ()Grazed

()Ramhormoz

اگرچه قرق  16ساله مرتوع دشوت پنتوي و قورق  24سواله مرتوع
رامهرمز منجر به بازگشت مواد گيواهي توليود شوده بوه خواك و اثور
معنيدار بر سرعت تجزيه بقاياي گياهي در سطم خاك ميشوود ولوي
اين مدت براي ترمي و بهبود شرايط خاك زيرسوطحي كوافي نبووده
است و به مدت زمان طوالنيتوري نيواز اسوت .بررسوي تغييرپوذيري
متغيرها نشوان داد كوه خصوصويتهواي مطالعواتي در چهوار منطقوه
مطالعاتي از ضريب تغييرپذيري پايين و متوسطي برخوردار ميباشوند
كه نشاندهندهي اين موضوع ميباشد كه سه عوامل خاك و زيست
محيطي براي توضيم تغيير در دادهها باال نيست .بهطوركلي نتاي اين
مطالعه نشان داد كه ماده آلي خاك در قسمت سطحي قرقشده بهطور
معنيداري افزايش يافته و افزايش 1/2گورم بور كيلووگرم كوه معواد
 3200كيلوگرم كربن بر هکتار است كه در اثر اعما مديريت قرق در
مراتع دشت پنتي و نيز افزايش معنيدار  0/98گرم بر كيلوگرم كوربن
آلي در خاك سطحي يعني در اودود  1050كيلووگرم كوربن آلوي بور
هکتار در اثر اعما مديريت قرق در مراتع رامهرمز ميباشد .بر اساس
نتاي بهدست آمده ،ميزان شاخص موديريت كوربن در هور دو منطقوه
مطالعاتي و اعماق مورد مطالعه باال ميباشود .مقوادير بواالتر شواخص
مديريت كربن نشان دهنوده بازيوابي كوربن خواك ،بهبوود كيفيوت آن
ميباشد .با توجه به اينکه شاخص مديريت كربني تركيبي از شواخص
ذخيره كربن و ميزان كربن لبايل خواك اسوت ،تغييورات ايجواد شوده
توسووط انسووان (از جملووه مووديرت قوورق) در آن موويتوانوود اثوورات
زيستمحيطي متعددي بر تغييرات كوربن آلوي و كوربن لبايول خواك
داشته باشد .بنابراين شواخص موديريت كوربن بوهطوور جوامع و پويوا
منعکس كننده اثرات زيستمحيطي ايجاد شده بر كيفيت كوربن آلوي

کاربری

منطقه

)(Land use

()Area
ايذه

خاك ميباشد .همچنين نتاي اواكي از اثور معنويدار موديريت قورق
مراتع بر افزايش ترسيب كربن در عمق او مطالعواتي مويباشود كوه
بيشترين تأثير از فعاليت انساني (مديريت قرق) را پذيرفته است .بوراي
اينکه اثر تغييرات مديريت به قسمتهاي پايينتر خاك تأثيرگذار شود
نيازمند مديريت با مدت زمان بيشتري ميباشود .در كول نتواي ايون
مطالعه ااكي از اثرات نامطلوب چراي مراتع بر كيفيت مواد آلي خاك
است كه ميتواند در درازمدت پايداري توليد در اكوسيست هاي مرتعي
را به خطر بيندازد .مقايسه بايومس در داخول و خوار قورق اواكي از
وضعيت خوب پوشش گياهي در داخل قرق و مؤثر بودن قرق در اايوا
مراتع مناطق مطالعاتي ميباشد؛ هرچند ميزان بايومس توليدي در ايذه
بهدليل ميزان بارندگي باال ،بيشوتر بووده اسوت .از ديودگاه اقتصوادي،
متوسط ارزش هرتن ترسيب كربن در هکتار مناطق قورق شوده برابور
 11718/5دالر و در مراتووع تحووت چووراي دام معوواد  10590/5دالر
ميباشد .هرچند در منطقه ايذه با توجه به شرايط مناسبتور از لحواظ
ميزان بارش و توليد بايومس ،مديريت قرق اقتصاديتر و كواراتر بووده
است .الزم به ذكر است كه مديريت مراتع از جنبههاي ديگر همچوون
گردشگري ،محيط زيست ،تأثير در وضعيت آب ،افظ خاك و غيره نيز
اائز اهميت است كه شايسته است در مطالعات آتي مد نظر محققوان
قرار بگيرند .بنابراين مديريت اكوسيست هاي مرتعي بوهگونوهاي بايود
هدايت شود كه ضمن در نظر گرفتن اقتصاد زيستمحيطي مراتع ،بوه
عملکرد و توان اكولوييک آن نيز بپردازد .بهطوريكه در بحث كوالن،
توجيه بهينه و پايدار معادالت اقتصادي ميتواند بهعنوان ضامن اجراي
طرحهاي مرتعداري بهمنظور توسعه پايدار تلقي شود.
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Introduction: Soil is a key resource that contributes to the earth system functioning as a control and
manages the cycles of water, biota and geochemical and as an important carbon reservoir. Soil organic matter is
one of the most important factors in soil quality assessment and having relationship with physical, chemical and
biological properties of soil. Carbon sequestration in plant biomass and soils is the simplest and the most
economically practical solution to reduce the risks of atmospheric carbon dioxide. Little information is available
about the effects of grazing management on sequestration of carbon in Khuzestan Province pastures. Therefore,
this study was conducted to evaluate the effects of grazing exclusion on the amount and forms of carbon
management and carbon sequestration with economic view in some pasture soils from Peneti Plain of Izeh area
and Dimeh regions of Ramhormoz in Khuzestan Province.
Materials and Methods: This study was conducted in two regions including Izeh and Ramhormoz
representing different climates, vegetation and soil types of southwestern Iran. We selected two grazing
treatments including ungrazed and grazed pastures in each region. The first area includes rangeland ecosystem in
Izeh city between 31° 57ʹ 8ʺ to 31° 58ʹ 20ʺ N and 49° 41ʹ 11ʺ to 49° 42ʹ 33ʺ E. The region has a typical
temperate continental climate, characterized by dry summers and cold winters. The mean annual rainfall is
623mm. The mean annual temperature (MAT) is 19.2 °C, and the mean monthly air temperature varies from -0.6
°C in January to 42.4 °C in July. The second area (Ramhormoz) is located between 31° 7ʹ 44ʺ to 31° 9ʹ 11ʺ N
and 49° 29ʹ 13ʺ to 49° 28ʹ 52ʺ E. The mean annual rainfall is 200 mm and the mean annual temperature (MAT)
is 27.2 °C, and the mean monthly air temperature varies from 4.2 °C in January to 51.6 °C in July. For each
climate region, grazed and ungrazed sites were located on the same soil series with similar aspect and slope.
Then, random soil samples were taken from the surface and subsurface in 15 points. After air drying the soil
samples and passing them through a 2 mm sieve, physical, chemical properties of the soils were measured.
Results and Discussion: The soil of both studied regions are non-saline, calcareous, and alkaline and have
relatively heavy texture. The results showed that the studied characteristics in four study areas had low and
moderate coefficients of variation. This suggests that the contribution of edaphic and environmental factors to
explain variation in the data is not high. Also, grazing management has increased soil organic matter of surface
and subsurface soil, but despite the increase in organic matter contents of subsurface soils the difference was not
statistically significant. The effect of management practices, in order to have a significant effect to lower parts of
the soil, it requires a longer period management. Comparing the biomass upon non-grazing (405 and 42 gm-2 in
Izeh and Ramhormoz respectively) and grazed (117 and 17 gm-2) areas, indicates a good condition of vegetation
in the non-grazing and the effectiveness of enclosure in rehabilitation of pastures in the study area. However, due
to more rainfall rates, the amount of biomass produced in Izeh is higher.
Conclusion: The carbon management index in the study areas, as well as the depths of the study is high,
indicating recovery of soil carbon and improving its quality. Also, based on carbon sequestration in the study
area, non-grazing was one of the most proper and efficient management practices, which improved soil quality.
Accordingly, it seems that non-grazing practices should be considered as one of the major programs in
renewable natural resources plans. On the other hand, estimation of the economic value of carbon sequestration
in the pastures has been remarkable, and increased 17 and 12.7% of the value of carbon sequestration in Izeh and
Ramhormoz regions under the management of the exclusion. Therefore, the management of rangelands should
be directed to allow for their ecologic performance and capacity considering the environmental economy of
rangelands so that in broad terms, the justification for the enhancement and maintenance of the economic
equilibrium can be viewed as a guaranty of implementing the range managements resulting in sustained
development.
Keywords: Carbon management index, Carbon sequestration, Economical, Grazing exclusion, Pasture
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چکیده
بیوچار و هیدروچار بهعنوان مواد پایدار و غنی از کربن شناخته میشوند .این مواد دارای ساختار بسیار متخلخل و سطح بزرگ واکنشپذیر میباشنند
که بسته به نوع ماده اولیه مورد استفاده و دمای فرآیند متفاوت است .استفاده از این منواد بنرای حققنا اهنداش کرناورزی در ب طنود سینی وسنی ی از
خصوصیات خاک ،از جمله اثر آهک ،ظرفیت نگ داشت آب و حفظ مواد مغذی حوصیه میشود .هدش از این مطال ه بررسی حأثیر کاربرد بیوچار کاه گنند
( )BWو هیدروچار کاه گند ( )HWبر خواص فیزیکی خاک شامل منقنی رسوبتی ،وزن مخصوص ظاهری و حخلخل کل میباشد .حیمارهای آزمنایش
در این پژوهش شامل سه سطح بیوچار و هیدروچار کاه گند ( HW2=2و  HW5=۵ ،BW2و  HW10=١۰ ،BW5و  HW10گر بر کیلوگر خاک) در
سه حکرار میباشد .این حیمارها با اختصاص سه عدد الیسیمتر بهعنوان حیمار شاهد در مجموع در  2١عدد الیسیمتر با بافت خاک لنو  -شننی در االن
سرح بلوک کامل حصادفی اعمال شدند .نتایج مقایسه میانگینهای وزن مخصوص ظاهری نران داد افزودن حیمارهای ،BW2 ،HW10 ،HW5 ،HW2
 BW5و  BW10به خاک نسطت به حیمار شاهد باعث کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک به حرحی بنه مقندار  ١۰/34 ،7/۵9 ،١۵/١7 ،١١/72 ،8/97و
 ١3/١۰درصد شده است .همچنین نتایج حاکی از آن بود که حیمارهای  HW5 ،HW2و  HW10نسطت بنه حیمارهنای  BW5 ،BW2و  BW10باعنث
کاهش بیرتر وزن مخصوص ظاهری خاک به حرحی به مقدار  ١3/3۵ ،١8/١8و  ١۵/8۰درصد شده است .نتایج مقایسه میانگینهای حخلخل کل نرنان
داد افزودن حیمارهای  BW5 ،BW2 ،HW10 ،HW5 ،HW2و  BW10به خاک نسطت به حیمار شاهد باعث افزایش حخلخل کل خناک بنه حرحین بنه
مقدار  9/7۵ ،6/48 ،١۵/77 ،١١/84 ،8/78و  ١3/22درصد شده است .نتایج نران داد درصد رسوبت اابل دسترس خاک برای حیمارهای ،HW5 ،HW2
 BW5 ،BW2 ،HW10و  BW10نسطت به حیمار شاهد به حرحی  34/3۰ ،١6/34 ،78/88 ،43/6١ ،24/١١و  69/74درصد افزایش یافت .بهسنور کلنی
نتایج بیانگر اثرات مؤثر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گند بر ب طود خصوصیات فیزیکی خاک با بافت نسطتاً سطک میباشند.
واژههای کلیدی :بیوچار ،ماده آلی ،منقنی رسوبتی خاک ،هیدروچار

مقدمه

21

ماده آلی بنا ب طنود شنرایا خاکداننهسنازی ،وعن یت حخلخنل و
نفوذپذیری خاک ،عنصر اصلی برای حاصلخیزی خاک مقسنوب منی
شود .درحالیکه استفاده از کودهای شیمیائی برای دستیابی به عملکرد
باال ،سط گردیده است حا اهمیت مواد آلی کمتر در نظر گرفتنه شنود.
بنابراین ،جایگزینی کودهای آلی در سطح حولیند ب یننه مقصنول بنه
حالت پایدار ،به مدیریتی جامع نگر و آگاه به حمامی جنطههای فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیک حأثیرگذار نه حن ا بر کمیت حولید بلکه بر کیفینت
و سالمت منابع خاک و مقیا زیست ،نیازمند است .سااه و پوستهای
که اسراش دانههای غالت چون گند و جنو را منیپوشناند و هنگنا
 3 ،2 ،١و  -4بننه حرحی ن دانرننجوی دکتننری ،اسننتادان و دانرننیار گننروه آبینناری و
زهکری ،دانرکده م ندسی علو آب ،دانرگاه ش ید چمران اهواز
)Email:boroomand@scu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.70445

خننرمنکننوبی ،هننوا آن را پراکنننده منیکننند ،کنناه منیگویننند .کنناه از
مقصوالت جانطی کراورزی بوده و عمدحاً از سلولز و لیگننین حرنکیل
شده است .در مزارع خوزستان هر سناله از اول اردیط رنت همنراه بنا
برداشت مقصول گند  ،کاه و کلش باایمانده به آحش کرنیده منی-
شود .خارج شدن عناصر غذایی خاک و حطدیل آن به گاز کنه بنه فقنر
غذایی خاک منجر میشود ،یکی از نتایج م م آحش زدن کاه و کلنش
در مزارع گند بوده که این امر منجر به از بین رفتن موجنودات زننده
مفید مخصوصاً کر خاکی و از بین رفتن ساختمان خاک و ن ایتناً بنه
سختحر شدن خاک بر اثر گرما و ایجاد سله میانجامند .از ایننرو بنا
حوجه به اینکه حجم وسی ی از کاه و کلش گند به این شکل از بنین
رفته و همچنین اثرات سوء دفع آن در مقیا زیست ،بنابراین اسنتفاده
از این عای ات کمک شایانی به کراورزی پایدار خواهد کرد.
یکی از راهکارهای مفید استفاده از بقایای گیاهی ،حطدیل آنها به
بیوچار و هیدرچار است ( .)3۰بیوچار نوعی زغال ح یه شنده از زیسنت
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حودههای گیاهی و عای ات کراورزی است که سوختن آن ا در حضنور
مقادیر کم اکسیژن و یا عد حضور آن انجا میشود .سی این فرآینند
نوعی سوخت زیستی به صورت مایع یا گاز هم حولید میشود که برای
مصارش مختلی اابل استفاده است .بیوچار به عنوان مادهای که حوانایی
ب طود پدیده گرمایش زمین را دارد ،حوج ات زیادی را بنه خنود جلن
نموده است ،زیرا اینن مناده ظرفینت زینادی بنرای کناهش گازهنای
گلخانهای دارد و میحواند کربن را بنرای دورههنای سنوالنیمندت در
خاک ذخیره کند ( .)١۵بسیاری از حققیقات نران دادهانند کنه بیوچنار
منطع مناسطی برای ب طود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک میباشد
و رشد گیاهان را ب طود میبخرد و خاکها را برای کرت در درازمدت
بهویژه در مناسا گرمسیری ،مناس نگاه میدارد ( 24 ،6 ،4 ،3و .)3۵
استفاده از روش سنتی حولید بیوچار (پیرولیز خرک) دارای مرنکالحی
نظیر :کاربرد بقایای گیاهی حن نا بنهصنورت خرنک ،حولیند گازهنای
مضری نظیر مونوکسید کربن ،متان ،هیدروکربنهنای آلکنان ( )C2و
هیدروکربنهای آروماحیک حلقوی )PAHs( ١و حولید روغن میباشند.
در این شرایا این گازها میبایست بازیافت شده و بهصنورت مفیند و
کمخطر برای مقیا زیست حطدیل گردند که این امر مستلز اسنتفاده
از حج یزات گسترده و پیچیده میباشد ( 26و  .)34درنتیجنه نیناز بنه
انرژی و هزینههای باال دانرمندان را به سنوی روشهنای جنایگزین
سننود داده اسننت .یکننی از روشهننای پیرننن ادی کننربنسننازی
هیدروحرمال 2میباشد.
فرآیند هیدروحرمال شامل حرارت دادن زیست حوده گیاهی یا مواد
دیگر در یک ظرش سربسته حقت فرار در حضور آب و در دمایی بین
 ١8۰حا  2۵۰درجه سلسیوس میباشد و حاصنل اینن واکننش ،زغنال
(هینندروچار) و مننواد آلننی مقلننول اسننت ( ١9و  .)33اسنناس فرآیننند
هیدروحرمال ،حجزیه ساختار کربوهیدراتها بوسیله عمل گرمازایی منی
باشد و در سی آن مواد اندی آزاد و سایر مقصوالت حولیند منیشنود
( ١۰و  .)١١درنتیجه این فرآیند نراندهنده سازگاری با مقیا زیسنت
و ارائه یک حکنیک ساده میباشد که سی آن در ابتندا زیسنت حنوده و
مواد اندی به پلیمرهای پنیش حغلنیظ شنده حطندیل و در ادامنه سنی
فرآیندهای آبگیری ،پولیمر شدن و متراکم شدن بیرتر ،مرتقاحی غنی
از کربن بهدست میآید ( .)33الز به ذکر است خصوصیات شنیمیایی
بیوچار و هیدروچار دایقاً به خصوصیات فیزیکو شیمیایی زیسنت حنوده
گیاهی و شرایا حولید ،برای مثال درجه حرارت و مدت زمنان فرآینند
حولید آن دارد ( ١9 ،9و  .)36فواید هیدروچار ماننند بیوچنار شنامل دارا
بودن پتانسیل حغییر آب و هنوا از راه حرسنی کنربن ،افنزایش CEC
خاک ،افزایش حاصلخیزی خاک ،افزایش رشد گیناه و حوسن ه ریرنه،
ب طود بخریدن به ساختار و پایداری خاک ،افزایش ظرفیت نگ داشت
1- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
2- Hydrothermal carbonization

رسوبت خاک و ح دیل  pHخاک میباشد ( ١6و .)١9
از دالیل اثر بیوچار بر افزایش حخلخل کنل خناک منیحنوان بنه
افزایش منافذ درشت خاک ،حخلخل باالی بیوچار و افنزایش پاینداری
ساختمان خاک به علت وجود مواد آلی اشاره کرد ( ١8و  .)32هسنو و
همکاران ( ،)١2افزایش مقدار رسوبنت اابنل دسنترس در اثنر کناربرد
بیوچار پوسته شلتوک را ناشی از افزایش منافذ ریز خاک بیان کردنند.
نتایج حققیا اویانگ و همکاران ( )23نیز نران داد که بیوچار به علت
حخلخل باال بهسور مستقیم و از سریا افزایش ماده آلی خاک بهسنور
غیرمستقیم رسوبت اابل دسترس را افزایش میدهد.
نتایج حققیقات مت ددی نران میدهد افنزودن بیوچنار بنه خناک
باعث کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک منیشنود ( ١4 ،١١و .)١8
بایومنته و همکاران ( )2نران دادند افزایش سنطح کناربرد بیوچنار در
خاک باعث افزایش درصد رسوبت میشود .علت اینن امنر بنه سنطح
ویژه و حخلخل زیاد بیوچار نسطت داده شده است .فنگ و همکاران ()8
در حققیقی از سه ننوع مناده خنا (باگناس نیرنکر ،درخنت گنردوی
امریکایی و پوست بادا زمینی) در دماهای مختلی ( 2۵۰ ،2۰۰و 3۰۰
درجه سلسیوس) برای ح یه هیدروچار استفاده کردند .نتایج نرنان داد
هیدروچار حولید شده در دمای  2۰۰درجه سلسیوس در هرسه ماده خا
دارای بیرترین سطح ویژه و حجم منافذ میباشد کنه باعنث افنزایش
حخلخل و درنتیجه نگ داشت رسوبنت در خناک منیشنود .سنوهی و
همکاران ( )28گزارش کردند کاربرد بیوچار در خناک باعنث افنزایش
درصد رسوبت خاک و درنتیجه افزایش عملکرد گیاه میشنود .حضنور
گروههای عاملی سطقی اکسیژندار مانند گنروههنای هیدروکسنیلی،
کربوکسیلی و کربونیلی در هیندروچار باعنث افنزایش ظرفینت حطنادل
کاحیونی هیدروچار شده و درنتیجه منجر به افزایش اندرت نگ داشنت
مواد مغذی و رسوبت در خاک و جذب آلودگیها نظیر فلنزات سننگین
در مقیاهای آبی و خاکی میشود ( 8و  .)36با حوجه به اندازه منافنذ
مرحطا با ذخیره آب موجود در گیناه ( ۰/2حنا ۵۰میکرومتنر) و حواننایی
بیوچار و هیدروچار در نگ داشت رسوبت خاک ،حصاویر میکروسنکو
الکترونی مربوط به بیوچار و هیدروچار مقتوای باالیی از منافذ در این
مقدوده را حأیید میکند ( ١2و .)28
با حوجه به اینکه خاکهای نسنطتاً سنطک دارای منافنذ درشنت و
ظرفیت نگ داری آب و عناصر غذایی کم میباشنند .اینن حققینا بنا
هدش ح یین دمای ب ینه حولید بیوچار و هیدروچار کاه گنند و بررسنی
اثر این مواد بر وزن مخصوص ظاهری ،حخلخل کل و منقنی رسوبتی
یک خاک لو  -شنی انجا شد.

مواد و روشها
تهیه بیوچار و هیدروچار کاه گندم

این حققیا در آزمایرگاههای حققیقات آب و خناک و کیفینت آب
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دانرکده م ندسی علو آب دانرنگاه شن ید چمنران اهنواز ،بنا هندش
بررسی حأثیر سطوح مختلی بیوچار و هیدروچار کاه گند بنر برخنی از
خصوصیات فیزیکی خاک لو شنی انجا گردیند .بنرای ح ینه بیوچنار
ابتدا کاه گند به مدت سه روز متوالی در هوا خرک شد .سنس اینن
مواد در ظروش مخصوصی که دارای درپوش بنود ریختنه شندند و در
کوره الکتریکی به مندت چ نار سناعت بنا ننر  2۰ Co min-1انرار
گرفتند .دمای کوره در درجنه حنرارتهنای مختلنی بنین 2۰۰-6۰۰
حنظیم میشود و کاه و کلش گند در این دماها پیرولیز گردید .بنرای
ح یه هیدروچار نیز ابتدا کاه گند هوا خرک و خرد گردیند .سنس در
احوکالو ١از جن فوالد عد زنگ به همراه آب دیونیزه ارار داده شند.
احوکالو در درجه حرارتهای مختلی بین  ١4۰-23۰درجه سانتیگراد
به مدت  4ساعت حرارت داده شد .ب د از این مرحله و رسنیدن دمنای
ظرش به دمای احاد آزمایرگاه ،پ از عطور مقتویات ظنرش از کاغنذ
صافی ،ذرات جامد را با آب دیونیزه شسترو داده (برای رفع ناخالصنی
های مواد) و سس در آون به مندت  24سناعت در دمنای  7۰درجنه
سانتیگنراد خرنک گردیند .کنربن آلنی اابنل اکسنید شندن از روش
اکسیداسیون دی کرومات پتاسیم ،ماده اابل احتراد به وسیله حنرارت
دادن نمونه در دمای  7۵۰درجه سلسیوس و به مدت دو ساعت ،بنازده
بیوچار و مواد آلی پایدار از روابا زیر مقاسطه گردید:
𝑟𝑎𝑚𝐵𝑖𝑜𝑐ℎ𝑎𝑟,𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑐ℎ
= 𝑑𝑙𝑒𝑖𝑌
× 100%
()١
𝑤𝑎𝑟𝑚
و
)𝑆𝑂𝑀 = 𝐿𝑂𝐼 − (𝑂𝐶 × 1.724
()2
که در رابطنههنای بناال Yield :بنازده حولیند بنر حسن درصند
 mBiochar,Hydrocharو  mrawبه حرحی وزن بیوچار -هیدرچار و وزن ماده
خا بر حسن کیلنوگر  SOMمنواد آلنی پایندار  LOIمناده اابنل
احتراد OC ،کرین آلی اابل اکسید شدن و عدد  ١/724عری حطدیل
کربن آلی به ماده آلی میباشد .شاخص ب رهوری مواد آلی پایدار نیز از
رابطه  3به دست آمد:
𝑀𝑂𝑆× 𝑑𝑙𝑒𝑖𝑌
= 𝐼𝑌𝑀𝑂𝑆
() 3
100
با استفاده از شاخص ب رهوری مواد آلی پایدار ،دمای ب ینه حولیند
بیوچار و هیدروچار ح یین و برای ادامه حققیا استفاده شد.
اسیدیته و هدایت الکتریکی با ح یه سوسسانسیون (١:2۰ )W/V
بیوچار و هیدروچار با آب دیونیزه و ارار دادن به مدت  3۰دایقه روی
لرزاننده ،ظرفیت حطادل کاحیونی و آنیونی با روش جایگزینی نیترات
سدیم به جای اسید هیدروکلریک و کلرید پتاسیم ( ،)۵سطح ویژه مواد
به روش جذب متیلن بلو ،درصد سولفور ،نیتروژن ،کربن ،هیدروژن و
اکسیژن با دستگاه  ،)7( CHNSOپتاسیم و سدیم بادستگاه فلیم
فتومتر و کلسیم و منیزیم با روش حیتراسیون با  EDTAاندازهگیری
شد.
1- Autoclave
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آمادهسازی الیسیمترها

نمونههای خاک از عما  ۰-3۰سنانتیمتنری مزرعنه حققیقناحی
دانرکده کراورزی دانرگاه ش ید چمران اهواز با بافت خاک لو شنی
ح یه شد .ش ر اهواز در  3١درجه و  2۰دایقه عنر شنمالی از خنا
استوا و  48درجه و  4۰دایقه سول شنمالی از نصنی الن نار گریننوی
وااع شده و ارحفاع آن از سطح دریا  22/۵متر میباشند .ویژگنیهنای
فیزیکی و شیمیایی خاک نمونهبرداری شده در جندول ( )4آورده شنده
است .مرخصات الیسیمترهای مورد استفاده در اینن حققینا شنامل:
زهکشدار بودن ،استوانهای شکل و از جنن پلنی احنیلن بنه اطنر و
ارحفاع به حرحی  ۰/8و  ١/2متر میباشد .ابتدا مقداری ماسه و شن ریز
هر یک به عخامت  ۵سانتیمتر داخل استوانهها ریخته شند .پن از
این مرحله خاک الک شده ،در مقادیر مساوی و حقریطاً نیم کیلویی ،بنه
حدریج داخل استوانهها ریخته و با عربات همگون حقکنیم گردیند .در
مورد کنترل عربات ،دات شد حا حجم ن ایی خاک ب د از حقکیم هنر
اسمت ،سوری باشد که وزن مخصوص خاک حاصله ،نزدیک به مقدار
وزن مخصوص ظاهری اندازهگیری شده در مزرعه باشد .ب د از آمناده
سازی الیسیمترها ،حیمارهای بیوچار و هیدروچار کاه گنند در سنطوح
 ۵ ،2و  ١۰گر بر کیلوگر خناک در عمنا  ١۵سنانتیمتنر از خناک
سطقی الیسیمترها اعمال شدند و سه عدد الیسنیمتر نینز بنهعننوان
حیمار شاهد بدون حضور بیوچار و هیدروچار کاه گنند درنظنر گرفتنه
شد .حجم آب آبیاری نمونهها از حاصلضرب سطح مقطع الیسنیمترها
در عما م لو آب آبیاری پنج سانتیمتر م ادل  2۵لیتر بهدسنت آمند.
آبیاری الیسیمترها در سی چ ار ماه به وسیله آب لولهکری ش ری بنا
متوسا هدایت الکتریکی  ١/۵۰دسی زیمن بر متر و متوسا اسیدیته
 7/2۰با دور آبیاری هفت روز انجا شد .در پایان دوره آزمایش ،حنأثیر
سطوح مختلی بیوچنار و هیندروچار بنر برخنی خصوصنیات فیزیکنی
(منقنی رسوبتی ،وزن مخصوص ظاهری و حخلخل کل) خاک ح یین
گردید .برای اندازهگیری نقاط رسوبتی مورد نیاز ج نت رسنم منقننی
رسوبتی خاک ،نمونههنایی از خناک در عمنا  ١۵سنانتیمتنر حوسنا
سیلندرهای نمونهبرداری ح یه شد .سس نمونههنا در داخنل دسنتگاه
صفقات فرناری حقنت مکنشهنای مختلنی  ١۰ ،۵ ،3 ،۰/33و ١۵
احمسفر ارار داده شدند.
برای اندازهگینری حخلخنل و وزن مخصنوص ظناهری خناک از
نمونههای مورد استفاده برای ح یین منقننی رسنوبتی خناک اسنتفاده
گردید .به این صورت که ب د از پاینان آزمنایش مربوسنه نموننههنا از
دستگاه صفقات فراری برداشته شده و در دستگاه آون بنه مندت 24
ساعت و حقت حرارت  ١١۰درجه سانتیگراد ارار داده شد .سنس بنه
روش وزنی حخلخل کنل و وزن مخصنوص ظناهری خناک مقاسنطه
گردید.
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حجزیه و حقلیل دادههای حاصل با استفاده از ننر افنزار  SPSSو
مقایسه بین میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمنال
پنج درصد انجا شد .همچنین رسم نمودارها با نر افزار اکسل صورت
گرفت.

نتایج و بحث
خصوصیات بیوچار و هیدروچار کاه گندم

خصوصیات بیوچار و هیدروچارهای کاه گند در دماهای مختلنی
در جدول ( )١نران داد شده است .همانسور که مراهده میشنود بنا
افزایش دما ،بازده بیوچار و هیدروچار کاهش مییابد با این حفاوت کنه
این میزان کاهش در هیدروچار نسطت به بیوچار کمتر میباشند .علنت
این امر آن است که در دماهای کمتنر از  2۵۰درجنه سلسنیوس وزن
نمونهها به دلیل کاهش رسوبت و آب هیدراحاسیون کناهش منییابند
درحالیکه در دماهای بیرتر از  2۵۰درجه سلسنیوس ،بقاینای گیناهی
شروع به حجزیه شدن و حطدیل به بخار شامل گروههای آلنی و گازهنا
(بخار آب ،دی اکسنید کنربن ،مونوکسنید کنربن ،هیندروژن ،متنان و
هیدروکربنهای سنگینحر) شده در نتیجه کاهش بازده حولید افنزایش
مییابد ( .)3۰سطا نتایج مطال ات سایر مقققان ،بیوچنار و هیندروچار

واتنی در خناک هنای کرنارزی بنه کنار بنرده منی شنود در م نر
فرآیندهای بیولوژیکی ،شیمیایی و فیزیکی ارار میگینرد .بننابراین در
بیوچار و هیدروچار حولیدی ،پایداری کربن نسنطت بنه مقندار کنربن از
اهمیت بیرتری برخوردار است ( ١3و  .)2١سطا جدول ( ،)١بیوچنار و
هیدروچار حولید شده در دماهای  3۰۰و  2۰۰درجه سلسیوس به دلینل
داشتن باالحرین شاخص ب رهوری مواد آلی پایدار به حرحی ( 2۰/١6و
 ،)6/١3به عنوان بیوچار و هیدروچار ب ینه برای کاربرد در الیسیمترها
انتخاب شدند .دماهای ب ینه  3۰۰و  2۰۰درجه سلسیوس برای بیوچار
و هیدروچار به حرحی حوسا دیوبند هفرجانی و همکاران ( )7و فننگ
و همکاران ( )8گزارش شده است .مقدار عناصر و خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی بیوچار و هیدروچار ب ینه در جندولهنای ( )2و ( )3نرنان
داده شده است.
تأثیر بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصییات خیا
مورد مطالعه

خصوصیات اولیه خاک مورد مطال ه در جدول ( )4نران داده شده
است .همچنین نتایج جدول حجزیه وارینان اثنر حیمارهنای مختلنی
بیوچار و هیدروچار کاه گند در جدول ( )۵نران داده شده است.

جدول  -1خصوصیات بیوچار و هیدروچار کاه گندم در دماهای مختلف
Table 1- Properties of Wheat straw Biochar and Hydrochar at different temperatures
بازده ()Yield
دما (درجه سلسیوس)
OC
LOI
SOM
SOMYI
o
) Temperature (C
)(%
W
52.85
BW200
85.53
49.92
90.00
3.94
3.37
BW300
39.47
16.77
80.00
51.09
20.16
BW400
32.89
15.21
66.67
40. 45
13.30
BW500
26.97
12.48
65.00
43. 48
11.73
BW600
23.68
8.22
60.00
45.83
10.85
HW140
88
52.45
92
1.23
1.08
HW170
79
49.17
91.67
6.95
5. 49
HW200
77
47.58
90
7.97
6.13
HW230
59
46.02
83.33
3.99
2.35
(عالئم  HW200 ،HW170 ،HW140 ،BW600 ، BW500 ،BW400 ،BW300 ،BW200 ،wو  HW230بهحرحی بیانگرکاه گند  ،بیوچار کاه گند در دماهای ،4۰۰ ،3۰۰ ،2۰۰

 6۰۰ ،۵۰۰و هیدروچار کاه گند در دماهای  2۰۰ ،١7۰ ،١4۰و  23۰میباشد)
W, BW200, BW300, BW400, BW500, BW600, HW140, HW170, HW200 and HW230 are wheat straw, biochar and hydrochar of wheat straw
produced at different temperatures

جدول  -2مقادیر عناصر بیوچار و هیدروچار کاه گندم در دمای بهینه
O/C

H/C

0.45
0.78

0.05
0.11

Table 2- Elemental analysis of wheat straw biochar and hydrochar samples at optimum temperature.
Ca
Mg
Na
K
N
S
C
H
O
نمونه
)(%
Sample
BW300
0.2
0.13
0.11
0.16
1.15
0.49
59.65
3.09
27.02
HW200
0.13
0.07
0.08
0.02
0.71
0.16
49.14
5.37
38.15

بررسی اثر كاربرد بیوچار و هیدروچار كاه گندم بر خصوصیات فیزیکی یک خاك لوم -شنی
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جدول  -3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بیوچار و هیدروچار کاه گندم در دمای بهینه
Table 3- Chemical and physical properties of wheat straw biochar and hydrochar samples at optimum temperature

وزن مخصوص

WHC
)(%

pH

ρ
()g.cm-3

262
385

7.09
6.13

0.26
0.09

CEC
()Cmol.Kg-1

AEC
()Cmol.Kg-1

13.75
12.66

10.11
9.42

نتایج این جدول نران میدهد که حأثیر کاربرد بیوچار و هیدروچار
کاه گند بر وزن مخصوص ظاهری و حخلخنل خناک در سنطح پننج
درصد نسطت به حیمار شاهد م نیدار است .نتایج مقایسه میانگینها در
جنندول ( )6نرننان داد افننزودن حیمارهننای ،HW10 ،HW5 ،HW2
 BW5 ،BW2و  BW10به خاک نسطت به حیمار شاهد باعث کاهش
وزن مخصوص ظناهری خناک بنه حرحین بنه مقندار ،١١/72 ،8/97
 ١۰/34 ،7/۵9 ،١۵/١7و  ١3/١۰درصد شده است (شکل  ١الی) .اینن
کاهش با افزایش سطوح حیمارها در خناک ننر صن ودی نرنان داده
است .همانطور که در شکل (١الی) مرنخص شنده اسنت حیمارهنای
 HW5 ،HW2و  HW10نسنننطت بنننه حیمارهنننای  BW5 ،BW2و
 BW10باعث کاهش بیرتر وزن مخصوص ظاهری خاک به حرحین
به مقدار  ١3/3۵ ،١8/١8و  ١۵/8۰درصد شده است .همچننین نتنایج
مقایسه میانگینها در جدول ( )۵نران داد افنزودن حیمارهنای ،HW2
 BW5 ،BW2 ،HW10 ،HW5و  BW10به خاک نسطت بنه حیمنار
شاهد باعث افزایش حخلخل کل خناک بنه حرحین بنه مقندار ،8/78
 9/7۵ ،6/48 ،١۵/77 ،١١/84و  ١3/22درصد شده است ( شکل ١ب).
همانطور که در شکل (١ب) مرخص شنده اسنت حیمارهنای ،HW2
 HW5و  HW10نسطت به حیمارهای  BW5 ،BW2و  BW10باعث
افزایش بیرتر حخلخل کل خاک به حرحی به مقندار  2١/44 ،3۵/۵۰و
 ١9/29درصد شده است .علت کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک و
افزایش حخلخل کل خاک میحواند ناشی از اختالط خاک با موادی بنا
جر مخصوص کمتر (مطابا جدول  )3و حأثیر افزایش ماده آلی خاک
در اثر کاربرد بیوچار و هیندروچار باشند .مناده آلنی بنا ب طنود شنرایا
خاکدانهسازی ،وع یت حخلخل و نفوذپذیری خاک را ارحقا میبخرد و

سطح ویژه
Surface Area
()m2.g
46.95
35.43

جدول  -4خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

Amount

Parameter

Amount

لو  -شنی

بافت خاک

Loam-Sand

Soil Texture

1.81

7.82

pH

1.45

Parameter
EC
()dS.m-1
ρb
()g.cm-3

()cmol.kg-1

0.47

6.92
43.50

n
)(%

EC
()dS.m-1

Sample

2.35
0.53

BW300
HW200

از این سریا جر مخصوص ظاهری خناک کناهش منییابند .ابنل و
همکاران ( ،)١گزارش کردند کاربرد هیدروچار و بیوچار بقایای ذرت به
حرحی در دماهای  2۰۰و  ۵۵۰درجنه سلسنیوس سنط کناهش وزن
مخصوص ظاهری خاک و درنتیجه افزایش حخلخل خاک به حرحی به
مقدار  84و  82درصد گردید .علت افزایش حخلخل کل خاک به شکل
و استقکا ساختار بیوچار و هیدروچار نسطت داده شده است .اخنتالش
م نیدار در کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک در شرایا مصنرش و
عد مصرش بیوچار در خناک در حققیقنات زینادی از جملنه الریند و
همکاران ( ،)١4لی و ژانگ ( )١8و هناردی و همکناران ( )١١گنزارش
شده است .علت کاهش و افزایش بیرنتر وزن مخصنوص ظناهری و
حخلخل کل خاک حیمارهای هیدروچار نسطت به بیوچار کاه گند منی
حواند ناشی از وزن مخصوص کمتر هیدروچار ( )۰/۰9نسطت به بیوچار
( )۰/26و همچنین شکل کروی ساختمان و اابلیت حغییر شکلپذیری
ذرات هیدروچار نسطت به ساختمان صفقهای ذرات بیوچار باشد (.)29
بر اساس حجزیه و حقلیل آماری ،حیمارهای بیوچار و هیدروچار کاه
گند اثر م نیدار ( )P<۰/۰۵بر درصد رسوبت در مکشهای ،3 ،۰/33
 ١۰ ،۵و  ١۵احمسفر داشته است .این اثر (بر اساس آزمون دانکنن) در
جدولهای ( )7و ( )8نران داده شده اسنت .بنر اسناس اینن جندول،
منقنی رسوبتی خاک مربوط به حیمارهنای بیوچنار و هیندروچار رسنم
شده است (شکلهای  3الی و ب) .منقنیهای رسم شده متوسا سه
حکرار میباشد .نتایج مقایسه میانگینها در جدولهای ( )7و ( )8نران
میدهد با افزایش مقدار بیوچار و هیدروچار ،ظرفیت نگ داشنت آب در
خاک افزایش مییابد.

Table 4- Physical and Chemical properties of soil

CEC

نمونه

0.03

کربن آلی (درصد)
)OC (%

ازت کل (درصد)
)TN (%
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جدول  -5جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک
Table 5- Variance analysis of the effect of wheat straw Biochar and Hydrochar samples on soil physical properties

میانگین مربعات بیوچار

میانگین مربعات هیدروچار

درجه آزادی

منابع

)Mean of squares (Biochar
ρb
n

)Mean of squares (Hydrochar
ρb
n

Degrees of Freedom

Index

3

حیمار

*0.021

*17.963

*0.028

*25.503

0.000ns

0.000ns

0.000ns

0.001ns

0.000

0.000

0.000

0.000

Treatment
2

حکرار
Repetition

6

خطا
Error

11

مجموع
Total

 :nsفااد اثر م نیدار :* ،م نیدار در سطح پنج درصد
ns: No significant effect, * Significance at the five percent probability level
جدول  -6مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بیوچار و هیدروچار کاه کندم بر خصوصیات فیزیکی خاک
Table 6- The Average comparison of the effect of different wheat straw Biochar and Hydrochar treatments on soil
physical properties
BW2
BW5
BW10
HW2
HW5
HW10
تیمار
شاهد
1.23h

1.28f

1.32e

1.26d

1.30c

1.34b

Control
1.45a

50.36h

48.65f

47.32e

49.25d

47.74c

46.32b

43.5a

Treatment
ρb
()g.cm-3
n
)(%

اراامی که دارای حرش غیرمرترک در یک ردیی هستند ،از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختالش م نیدار دارند
Rows with the non-same letters have significance difference at the five percent probability level

درنتیجه استفاده از بیوچار و هیدروچار میحواند خصوصیات خناک
را حغییر دهد .با حوجه به ح ریی رسوبت اابل دسترس بنه عننوان حند
بین رسوبت ظرفیت زراعی و رسوبت نقطه پژمردگی دائم خاک ،نتایج
نران میدهد درصد رسوبت اابنل دسنترس خناک بنرای حیمارهنای
 BW5 ،BW2 ،HW10 ،HW5 ،HW2و  BW10نسطت بنه حیمنار
شنناهد بننه حرحی ن  34/3۰ ،١6/34 ،78/88 ،43/6١ ،24/١١و 69/74
درصد افزایش یافت .مواد آلی بر شطکه منافذ خاک کنه ح ینین کنننده

اب اد نگ داشت رسوبت در خاک است ،حأثیرگذار میباشند .بنه عننوان
مثال ،حخلخل ذاحی بیوچار باعث حولید منافذ ریز در خناک و درنتیجنه
افزایش ادرت حفظ رسوبت خاک میشود ( 2و  .)37سان و همکناران
( )3١گزارش کردند علت افزایش ادرت نگ داشت رسوبت یک خناک
لومی-شنی ،اصالح ساختار منافذ خاک ب د از اعمال بیوچنار در خناک
میباشد.

جدول  -7مقایسه میانگین درصد رطوبت نمونههای بیوچار در مکشهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
Table 7- The Average comparison of the moisture content of Biochar samples in different suction based on Duncan test
شاهد
مکش رطوبت خاک (اتمسفر)
BW2
BW5
BW10
Control
)Soil moisture suction (atm
0.33
21.39a0
23.53a1
26.32a2
31.22a3
3
17.03b0
18.76b1
20.90 b2
23.18b3
5
15.67c0
16.72 c1
17.79 c2
19.23c3
10
12.37d0
13.36d1
14.02d2
15.18d3
15
9.03f0
9.15 f0
9.72 f0 f1
10.24 f1

اراامی که دارای حرش غیرمرترک در یک ردیی هستند ،از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختالش م نیدار دارند
Rows with the non-same letters have significance difference at the five percent probability level
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جدول  -8مقایسه میانگین درصد رطوبت نمونههای هیدروچار در مکشهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
Table 8- The Average comparison of the moisture content of Hydrochar samples in different suction based on Duncan test
شاهد
مکش رطوبت خاک (اتمسفر)
HW2
HW5
HW10
Control
)Soil moisture suction (atm
0.33
21.39a0
24.56a1
27.77a2
32.67a3
3
17.03b0
19.34 b1
22.56b2
25.71 b3
5
15.67c0
17.24 c1
18.88 c2
20.92c3
10
12.37d0
13.74d1
14.62d1
15.18d2
15
9.03f0
9.22 f0
10.02f1 f0
10.56 f1

اراامی که دارای حرش غیرمرترک در یک ردیی هستند ،از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختالش م نیدار دارند
Rows with the non-same letters have significance difference at the five percent probability level
BW10

BW5

شاهد

BW2

الف
15

6
3

)Soil moisture suction (atm

9

مکش رسوبت خاک (احمسفر)

12

0
34

29

24

14

19

رسوبت (درصد حجمی)

9

)Volumetric water content (%
HW10

HW5

شاهد

HW2

15

6
3

)Soil moisture suction (atm

9

مکش رسوبت خاک (احمسفر)

12

ب

0
34

29

24

14

19

رسوبت (درصد حجمی)

9

)Volumetric water content (%

شکل  -2اثر تیمارهای مختلف بیوچار (الف) و هیدروچار (ب) بر منحنی رطوبتی خاک
Figure 2- The effect of different Biochar (A) and Hydrochar (B) samples on Soil water retention curve

همان سور که از بررسیهنا مرنخص اسنت بنا افنزایش سنطوح
حیمارهای بیوچار و هیدروچار کاه گند نر افزایش درصد رسوبنت در
مکشهای مختلی نیز ص ودی میباشد و این نتیجه مرابه حققیقنات
انجا شده دیگر میباشد ( 2۰ ،١و  .)22همچنین نتایج نران میدهند
انندرت نگ داشننت رسوبننت در حیمارهننای  HW5 ،HW2و HW10
نسطت به حیمارهای  BW5 ،BW2و  BW10به حرحین 6/93 ،6/68

و  ۵/39درصد بیرتر اسنت .علنت اینن امنر منیحوانند ناشنی از وزن
مخصوص ظاهری کمتر و درنتیجه حخلخل بیرتر هیدروچار نسطت به
بیوچار باشد که منجر به افزایش منافذ خاک برای حفظ رسوبت بیرتر
میشود.

1397  تیر-  خرداد، 2 شماره،32  جلد،نشریه آب و خاك

 بنه حرحینHW2  وBW2  بهسوریکه حیمارهای.خاک مراهده شد
 افنزایش، درصد وزن مخصوص ظناهری8/97  و7/۵9 باعث کاهش
 درصند رسوبنت24/١١  و١6/34  درصد حخلخل کنل و8/78  و6/48
 همچننین مقایسنه.اابل دسترس خاک نسطت به حیمنار شناهد شندند
حیمارهای بیوچار و هیدروچار نیز نرنان از حنوان بیرنتر هیندروچار در
کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک و افزایش حخلخل کل و درصند
.رسوبت خاک در حما مکشهای خاک دارد

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقالنه بندین وسنیله از کارشناسنان آزمایرنگاههنای
دانرکده م ندسی علو آب و آزمایرگاه مرکزی دانرگاه ش ید چمران
اهواز به خاسر حمایتهنا و کمنکهنای بنی دریغرنان ج نت انجنا
آزمایرات مربوسه کمال حرکر و امتنان را داشته برای همگی آننان از
.درگاه یزدان پاک آرزوی حوفیا روزافزون را مسئلت مینمایند
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نتیجهگیری
به سور کلی از این حققیا می حوان نتیجهگیری کرد کنه افنزودن
بیوچار و هیدروچار کاه گند سط حغییرات مثطت در برخی ویژگیهای
 حخلخنل کنل و درصند،فیزیکی خاک مانند وزن مخصوص ظناهری
 با حوجه به اینکه بیوچار و.رسوبت خاک در مکشهای مختلی میشود
هیدروچار بهعنوان منطع کربنی شناخته میشوند و از آنجایی که کربن
دارای ماهیت بسیار متخلخل و ادرت نگ داشت مواد مغذی و رسوبت
 درنتیجه استفاده از بیوچار و هیدروچار در راسنتای ب طنود.باال میباشد
 نتنایج نرنان داد.خصوصیات خاک میحواند نقش اساسی ایفنا نمایند
 گنر بنر کیلنوگر١۰ استفاده از بیوچار و هیدروچار کاه گند با مقدار
خاک باعث بیرترین کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک (به حرحین
 عنالوه بنر اینن. کاهش نسنطت بنه شناهد) گردیند١۵/١7  و١3/١۰
 درصد١۵/77  و١3/22  موج افزایشHW10  وBW10 حیمارهای
 درصد رسوبنت اابنل دسنترس خناک78/88  و69/74 حخلخل کل و
 گنر بنر کیلنوگر2  همچنین کمترین اثر کناربرد در حیمنار.گردیدند
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Introduction: Organic matter is considered as the main element for soil fertility by improving the condition
of agglomeration, porosity and soil permeability. One of the most useful ways to use plant debris is to turn it into
Biochar and Hydrochar. Biochar is a kind of coal produced from plant biomass and agricultural waste that is
burned in the presence of low oxygen content or its absence. The hydrothermal process involves heating the
biomass or other materials in a pressurized in the presence of water at a temperature between 180 and 250 C, and
the result of this reaction is coal (Hydrochar) and soluble organic matter. Biochar and Hydrochar have several
advantages such as climate change mitigation through carbon sequestration, soil cation exchange capacity (CEC)
increasing, soil fertility, plant growth and root development, improved soil structure and stability, increased soil
moisture storage capacity and soil pH adjustment. Coarse soils have large pores and they have low ability to
absorb the water and nutrient. The aim of this research was to determine the optimum temperature of wheat
straw Biochar and Hydrochar production, and to investigate the effect of these materials on bulk density, total
porosity and moisture curve of Sandy Loam soil.
Materials and Methods: In order to produce biochar, at first the wheat straw was washed and dried in the
oven. Then it was grinded and was made at different temperatures (200 to 600 ̊ C) inside a furnace for four
hours. Similar to biochar, for producing hydrochar, after washing and drying the wheat straw it was grinded into
particles ranges from 0.5 to 1 mm. Then it was placed in a stainless steel autoclave with deionized water. The
autoclave was heated at different temperatures between 140-230 ̊ C for four hours. The optimum temperature for
producing of biochar and hydro-char was determined by using stable organic matter yield index (SOMYI), and it
was used in this study. The pH and EC of the biochar and hydro-char samples were measured by combining 1 g
of a sample with 20 mL DI water. The cationic and anionic exchange capacity were determined by replacing
sodium nitrate with hydrochloric and potassium chloride (Chintala et al., 2013). Surface area was obtained using
methylene blue method. A CHNSO Elemental Analyzer (Vario ELIII- elementar- made in Germany) was used to
determine the content of C, N, H, S and O in the samples. Potassium and sodium content were measured by
flame photometer and calcium and magnesium were measured by titration with EDTA. Biohchar and hydrochar
treatments were applied at three levels of 2, 5 and 10 mg / kg soil in three replications in 21 lysimeter. The bulk
density, total porosity and moisture curve of soil were measured after four-month irrigation period.
Results and Discussion: According to the calculated value of stable organic matter yield index (SOMYI) at
various temperatures in this study, the maximum thermal constancy of wheat straw biochar was 16.20 at
temperature of 300 ̊ C and for hydro-char was obtained as 6.13 at the temperature of 200 ̊ C. So, the temperatures
of 300 and 200 ̊C were determined as the optimum temperature of sustainable carbon biochar and hydro-char
production and were used to continue the experiments of this study. The results showed that addition of HW2,
HW5, HW10, BW2, BW5 and BW10 to soil compared to control treatment significantly decreased the bulk
density of the soil, 8.97, 11.77, 15.17, 7.9, 10 and 13.10 percent respectively. Also, results showed that addition
of HW2, HW5, HW10, BW2, BW5 and BW10 to the soil as compared to control treatment increased soil
porosity by 8.8, 11.48, 15.77, 6.48, 9 and 22.13 percent, respectively. The reason for reducing the soil bulk
density and increasing the total porosity of soil can be due to the mixing of the soil with materials with a lower
bulk density and the effect of increasing the organic matter of the soil due to the use of Biochar and Hydrochar.
Based on statistical analysis, wheat straw Biochar and Hydrochar had a significant effect (P <0.05) on moisture
content in different suction of soil. The results showed that addition of HW2, HW5, HW10, BW2, BW5 and
BW10 to soil as compared to control treatment increased available soil moisture content by 24.11, 43.61, 78.88,
16.34, 34.30 and 74.69 percent respectively. Organic matter affects the structure of soil pores that determines the
1, 2, 3 and 4- Ph.D. Student, Professors and Associate Professor of Water Science Engineering Department, Shahid
Chamran University of Ahvaz, Respectively
(*- Corresponding Author Email: boroomand@scu.ac.ir)
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extent of moisture storage in the soil. For example, intrinsic porosity leads to the formation of fine pores in the
soil, thereby it increases soil moisture retention capacity. Comparison of Biochar and Hydrochar treatments
showed that Hydrochar has more potential to decrease soil bulk density, increase total porosity and soil moisture
content.
Conclusions: In general, it can be concluded that the addition of wheat straw Biochar and Hydrochar
samples cause positive changes in some physical properties of the soil such as bulk density, total porosity and
soil moisture content in different suction. Given that Biochar and Hydrochar are a carbon source, since carbon is
highly porous and has high nutrient and moisture content retaining power. As a result, the use of Biochar and
Hydrochar to improve soil properties can play a fundamental role. The results showed that the Biochar and
Hydrochar treatments in the amount of 10 and 2 grams per kilogram of soil had the highest and the least effect
on the studied properties of the soil, respectively.
Keywords: Biochar, Hydrochar, Organic matter, Soil water retention curve
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تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط  Rhizophagus irregularisدر همزیستی با گیاه شبدر
تحت سطوح نیتروژن
وحیده شعبانی زنوزق -*1ناصر علیاصغرزاد -2جعفر مجیدی -3رقیه حاجی بلند -4بهزاد برادران - 5لیلی عاقبتی

مالکی6

تاریخ دریافت1396/12/07 :
تاریخ پذیرش1397/02/03 :

چکیده
گلومالین یک ترکیب گلیکوپروتئینی ویژه است که توسط قارچهای راسته گلومرال از رده گلومرومایکوتا تولید میشود و نقش کلیدی در ذخیره کربن
آلی و نیتروژن خاک دارد .همچنین در تشکیل خاکدانههای پایدار و استقرار جوامع غنی میکروبی در خاک نقش بسزاایی دارد .آزمایشزی در قالزب حزر
فاکتوریل در پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار حراحی شزد و گیزاه شز در ) (Trifolium repense L.بزا قزارچ  Rhizophagus irregularisو
باکتری  Rhizobium leguminosarum bv. Trifoliiتلقیح شد .چهار سطح نیتروژن ( 6 ,2 ،0و  10میلیموالر به فرم نیترات) بوسیله محلزول غزیایی
نیومن و رومهلد ایجاد شد .گلدانها با محلول غیایی آبیاری شدند .گیاهان ش در پس از  12هفته برداشت شد .گلومالین در بستر شزن ( )SGو گلومزالین
ریشهای ( )RGپس از استخراج از خاک ،به روش بردفورد اندازهگیری شد .با افاایش سطو نیتروژن میاان  SGبه حور معنیداری کاهش یافزت (0/01
<)p؛ به حوریکه در سطح دو میلیموالر  63/05درصد کاهش در مقدار  SGنس ت به تیمار شاهد بدون نیتزروژن مشزاهده گردیزد .در ح زور بزاکتری
ریاوبیوم تولید گلومالین  SGتوسط قارچهای آربوسکوالر به حور معنیداری افاایش یافت ( .)p<0/01بیشترین مقدار گلومالین در بستر شزنی در ح زور
باکتری ریاوبیوم و قارچ  AMو در سطح بدون نیتروژن بود .مقدار  RGبا افاایش غلظت نیتروژن افاایش پیدا کرد .در سزطح  10میلزیمزوالر نیتزروژن،
 RGنس ت به سطح صفر 2 ،و  6میلیموالر سرب به ترتیب افاایش  11/91 ،12/92و  1/44درصدی داشت.
واژههای کلیدی :آربوسکوالر ،باکتری ریاوبیوم ،بردفورد ،قارچ میکوریا گلومالین ،نیتروژن

مقدمه

654321

گلومززالین فززراوانتززرین گلیکززوپروتئین خززاک اسززت کززه توسززط
قارچهای راسته گلومرال از رده گلومرومایکوتزا تولیزد مزیشزود .ایزن
گلیکوپروتئین توسط رایت و همکاران ( )49بر روی هیز هزای قزارچ
میکززوریا ( 46و  )25کشزز شززد .در بررسززی واکززنش آنتززیبززادی
مونوکلونال با گلومالین شواهدی بدست آمد کزه نشزان داد گلومزالین
توسط قارچهزای آربوسزکوالر ( )7AMو نزه ریشزههزای گیزاه تولیزد
می شود ( .)4این گلیکوپروتئین دارای رنگ قهوهای متمایل بزه قرمزا
 1و  -2دانشجوی دکتری و استاد گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشزاورزی،
دانشگاه ت ریا
(* -نویسنده مسئول)Email: vahideh_shabani@yahoo.com :
 -3استاد گروه ایمونولوژی ،دانشکده پاشکی ،دانشگاه علوم پاشکی ت ریا
 -4استاد گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم ح یعی ،دانشگاه ت ریا
 5و  -6دانشیار و استادیار مرکا تحقیقات ایمونولوژی ،دانشگاه علوم پاشکی ت ریا
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.70981
7- Arbuscular Mycorrhizal Fungi

بوده ( .)47گلومزالین گلیکزوپروتئینی بزا زنجیزره کربنزی نیتزروژندار
میباشد که از  3-5درصد نیتروژن 36-59 ،درصد کربن 4-6 ،درصزد
هیدروژن 33-49 ،درصد اکسیژن و  0/03-0/1درصد فسزفر تشزکیل
یافته است ( .)33گلومزالین ،همچنزین حزاوی  0/8-8/8درصزد آهزن
میباشد (.)32
وظای و نقشهای متعددی برای گلومالین پیشنهاد شزده اسزت.
تعدادی از مطالعات نقزش گلومزالین را در غیرمتحزرکسزازی فلزاات
سنگین و گیاهپاالیی گاارش کردند ( 12و  .)8از سویی دیگر ،اثزر دراز
مدت قارچهای  AMروی پایداری خاکدانهها ممکن اسزت مزرت ط بزا
گلومالین تولید شده توسط قارچ باشد ( .)31گلومالین مزیتوانزد نقزش
مهمی در تهویه و زهکشی ،جیب عناصر غیایی توسط گیاه و بزاروری
خاک ایفا میکند ( .)25به دلیل نقش گلومزالین در پایزداری خاکدانزه،
ذخیره کربنی را تسهیل میکند ( .)53ریلیگ و همکاران ( )32دریافتند
که گلومالین  5-4درصزد از کزل کزربن و نیتزروژن را در خزاکهزای
هاوایی به خود اختصاص میدهد .همچنین آنها گاارش کردنزد سزه
گلیکوپروتئین در کربن کل ،بسیار بیشتر از کزربن بیومزام میکروبزی
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است .این مشاهدات ممکن است به دلیل تجایزه آهسزته گلومزالین و
پایداری آن و تجمع در خزاک باشزد ( .)30ویلسزون و همکزاران ()49
کاهش در محتوای کربن و نیتروژنی خاک را به دلیل ممانعت از رشزد
قارچهای  AMمشاهده کردند و آن را به کاهش معنیداری در هیز
قارچهای  AMو غلظت گلومالین مرت ط دانستند .آنها معتقد بودند که
کاهش هی های قارچ  AMو غلظت گلومزالین منجزر بزه هزدررفت
نیتروژن و کربن حفاظت شده در خاکدانههای بارگ به دلیزل کزاهش
پایداری خاکدانهها میگردند .گلومالین بصورت فوقالعادهای مزیتوانزد
به کاهش انتشار  N2Oکمک کند (.)26
از آنجایی که قارچ  AMگلومالین را تولید میکنزد ،بنزابراین هزر
عاملی که بزر روی قزارچ تزرثیر بگزیارد ،بزه حزور غیرمسزتقی تولیزد
گلومالین را نیا تحت ترثیر قزرار مزیدهزد .بزرای ملزال نزوش پوشزش
گیاهی ،تغییر کاربری زمین ،مواد غیایی موجود در خزاک ،همایسزتی
متقابل با سزایر میکروارگانیسز هزا و غیزره بزر قزارچهزای میکزوریا
آربوسکوالر مؤثر هستند .ویولی و همکاران ( )41گاارش کردند میاان
رشد و وضعیت عناصر غیایی گیاه اثرات مل ت و معنیداری بزر تولیزد
گلومالین دارد .گرچه کم ود عناصر غیایی باعث افاایش همایستی بزا
قارچ  AMمیگردد ( ،)6محتوای باالی عناصر غیایی خاک ،میتوانزد
میاان گلومزالین خزاک را بزه واسزطه از بزین رفزتن قزارچ و تجایزه
اندامهای آن ،افاایش دهد (.)21
برخی جانداران خاک میکوریای شدن را افزاایش مزیدهنزد کزه
ممکززن اسززت منجززر بززه افززاایش تولیززد گلومززالین شززوند .در نتیجززه
باکتریهایی که به عنوان باکتریهای همیار میکوریا شناخته میشوند
( )10به حور مستقی از حریق تحریک تنزدش اسزرور ،رشزد هیز و
استقرار قارچهای  AMیا بطور غیرمستقی با اثرات مل ت بر رشد گیاه
میابان قادر به افاایش تولید گلومزالین مزیباشزند ( .)22ال تزه برخزی
باکتریها ه اثر بازدارنده بر همایستی میکوریای دارند ( .)42برخزی
از میکروارگانیس ها ممکن است آزادسازی گلومالین به محیط خاک را
به واسطه القا تنش بر قارچ  )29( AMیا از حریق تخریب هی هزای
قارچی تسهیل کنند (.)31
قارچهای  AMو ریاوبیومها میتواننزد بزا گیاهزان لگزوم روابزط
زیستی مشترکی برقرار کنند که همایستی دوجان ه نامیزده مزی شزود.
قارچهای  AMکورتکس ریشه را کلونیاه میکنند و تلقیح لگومهزا بزا
این باکتریها منجر به تشکیل گره مزیشزود .فوایزد ایزن همایسزتی
شامل افاایش رشد و عملکرد ،به ود تغییه و برقزراری تعزادل عناصزر
غیایی در گیاه می باشد .به همین دلیل اثرات این همایستی نیا بیشتر
بصورت غیرمستقی و براسام وضعیت تغییهای گیزاه ،مزورد مطالعزه
قرار گرفته است .در عین حال اثرات مستقی میکروسزیم یونتهزا بزر
یکدیگر شامل اثزرات سزویههزای ریاوبیزومی بزر توسزعه قزارچهزای
میکوریای و کلنیااسیون ریشه و همچنین اثرات گونه های قارچی بزر
فعالیت و کارایی سویه های ریاوبیومی نیزا حزا ا اهمیزت هسزتند .در

بیشتر مطالعات افاایش کلنیااسیون ریشه بوسیله قارچ  AMو باکتری
ریاوبیوم وقتی به حور همامان مایهزنی شدهانزد گزاارش شزده اسزت
( .)51بنابراین باکتری ریاوبیوم می تواند به حور غیرمستقی از حریزق
ترثیر بر رشد گیاه لگوم و قارچ همایست آن بر تولیزد گلومزالین مزؤثر
باشد و مقدار آن را افاایش یا کاهش دهد.
تل یت بیولوژیک نیتروژن احتماالً به دلیل تقاضای بزاالی انزرژی،
راه مناس ی برای کسب نیتروژن نمزی باشزد .وقتزی غلظزت نیتزروژن
(نیترات یا آمونیوم) در خاک باال باشد ،گیاهزان لگزوم من زع نیتزروژن
سهلالوصول را به تل یزت بیولوژیزک نیتزروژن و تشزکیل همایسزتی
ترجیح می دهند ( .)43ترثیر منابع مختل نیتروژن خارجی (مخصوصزاً
به فرم نیترات) بر روی سیست همایستی بطزور کامزل بررسزی شزده
است ( .)36به حور واضح نشان داده شده است که نیتزرات در تمزامی
مراحل تشکیل همایستی اختالل ایجاد میکند.
بنابراین باکتریهای ریاوبیزوم از حریزق تزرثیر بزر رشزد گیزاه ،و
سطو نیتروژن به حور مستقی از حریق ترثیر بزر کلنیااسزیون ریشزه
توسط قارچ میکوریا و به حور غیرمستقی از حریق ترثیر بر همایستی
ریاوبیوم و تل یت نیتروژن میتواند بر تولید گلومالین مؤثر باشد .بزرای
ملال کاهش مصرف کود شیمیایی و آلزی نیتزروژن ،تزرثیر مل تزی بزر
همایستی میکوریای و تولید گلومالین و نقش بسزیار مهز آنهزا دارد
( .)40قابلیت دسترسی به نیتروژن و فسفر در خاک باید اثر معکوم بر
غلظت گلومالین داشته باشد .چرا که گیاهزان در صزورت حاصزلخیای
باالی خاک ،نیاز به ترمین عناصزر غزیایی توسزط قزارچ  AMندارنزد
( .)34بنابراین بسیار مه است که ما دانش خزود را نسز ت بزه تزرثیر
عوامل مختل از جمله باکتری ریاوبیوم و سطو نیتزروژن بزر تولیزد
گلومالین ،افاایش دهی  .چرا که هنوز یافتهها ،مسل و قطعی نیسزتند.
براسام یافتههزای ق لزی و نقزش گلومزالین در خزاک هزدف از ایزن
پژوهش بررسی ترثیر باکتری  R.trifoliو سطو مختل نیتروژن بزر
تولید گلومالین توسط قارچ  AMمیباشد.

مواد و روشها
تهیه زادمایه باکتری

سویه بزاکتری  Rhizobium leguminosarum bv. Trifoliiاز
ریشه های گیاه شز در جداسزازی و خزال سزازی شزد ( .)37پزس از
ضدعفونی ،گرهها به لوله آزمایش حاوی یزک میلزیلیتزر آب اسزتریل
منتقل شده و با میله شیشهای استریل له شد .یک دهز میلزیلیتزر از
سوسرانسیون گره بر روی محزیط کشزت  YMA1حزاوی کنگزورد در
پتریدیش منتقل و با کمک لوپ استریل پخش شد .پتریدیشهزا در
دمای  25تا  28درجه سانتیگراد نگهزداری شزد و بزا مشزاهده رشزد
1- Yeast-Manitol-Agar

تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط ...Rhizophagus irregularis

کلنی های شیری و لاج ،به منظور نگهداری باکتری اسلنت تهیه شزد.
دو هفته ق ل از کشت اصلی ،زادمایه باکتری از کشت اسلنت بزاکتری
در محیط کشت مایع  YEMB1مایهزنی شزده و در شزیکر انکوبزاتور
افقی در دمای  28درجه سانتیگراد منتقل و تا حصول جمعیت باکتری
109/mlتکلیر شد.
تهیه زادمایه قارچهای AM

قارچ  Rhizophagus irregularisاز دپارتمان بیولوژی دانشزگاه
لوند سو د اخی گردید .برای تهیه زادمایه قارچی ،تحت شرایط استریل،
زادمایه قارچی داخل گلدانهای  2کیلو ی حاوی بستر ورمیکوالیزت و
کوکوپیت (نس ت اختالط حجمی  )1:1استریل اضزافه شزد و بزا گیزاه
ذرت و در شرایط گلخانه به مدت چهار ماه نگهداری شزدند .در پایزان
ایززن دوره ،قسززمت هززوایی گیززاه ذرت از سززطح خززاک قطززع شززده و
محتویات داخل گلدان ،شامل هی ها ،اسرور و ریشههزای میکزوریای
به عنوان زادمایه در آزمایش اصلی اسزتفاده شزد .درصزد کلنیااسزیون
قارچی ریشهها در زادمایهها تعیین شدند (.)2
کشت گلدانی

جهت تهیه بستر کشت گلدانی از شن درشت استریل ع ور یافته از
الک دو میلیمتری ،عاری از گلومالین و استفاده شد .برای این منظزور
ابتدا شستشو با اسیدکلریدریک  3نرمزال و سزرس اسزتخراج بزا بزافر
سیترات سدی  50میلیموالر ( ،pH = 8اتوکالو به مدت یک سزاعت
در دمای  121 Cو فشار  1/1اتمسفر) انجام گرفت .از بزیرهای گیزاه
ش در سفید ( ،)Trifolium repens L.تهیه شده از مؤسسه تحقیقزات
جنگلها و مراتع کشور ،به عنوان گیاه میابان قزارچ Rhizophagus
 irregularisاستفاده گردید .به منظور حزیف آلزودگیهزای سزطحی
بیرها بعد از چندین بار شستشو با آب مقطر استریل و غوحزهورسزازی
در اتانول  70درصد (حجمی/حجمی) بزه مزدت  30ثانیزه ،بزه داخزل
محلول هیروکلریت  0/5درصد انتقال یافتند و بعد از ده دقیقه حدود ده
بار با آب مقطر استریل کامالً شستشو گردیدنزد 30 .عزدد بزیر بعزد از
جوانززهزنززی ،در گلززدان کشززت گردیززد و  10گززرم زادمایززه قززارچ
 Rhizophagus irregularisبززه صززورت الیززه نززازک در یززک
سانتیمتری زیر بیرها پخش شد .جهت یکسانسازی تیمارها 10 ،گرم
از بستر کشت استریل فاقد قارچ در شاهد اضافه شد .بعد از جوانهزنزی
و استقرار گیاهچهها ،سوسرانسیون باکتری تهیه شده بوسزیله سزرنگ
استریل در پای ریشه تاریق گردیزد .در تیمارهزای بزدون بزاکتری ،از
محیط کشت م ایع اسزتریل بزدون بزاکتری بوسزیله سزرنگ بزه پزای
ریشه ها تاریق شد .گیاهان بزه مزدت  3مزاه  ،یزک روز در میزان بزا
محلززول غززیایی ( )24حززاوی چهززار سززطح نیتززروژن ( 6 ,2 ,0و 10
1- Yeast extract-Manitol Broth
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میلیموالر) ( )14آبیاری و در شرایط گلخانه با نور ح یعزی و میزانگین
دمای روزانه  28درجزه سزانتیگزراد و شز انه  15درجزه سزانتیگزراد
نگهداری شدند .بعد از سرری شدن دوره رشد سه ماهه ،بخش هوایی
گیاهان برداشت گردید و یک گرم از ریشهها و مقداری از بستر کشت
جهت استخراج گلومالین مورد استفاده قرار گرفت .جهت تعیین درصزد
کلنیااسیون ،رنگآمیزای ریشزههزا بزا اسزتفاده از روش تغییزر یافتزه
کورمانیک مکگراو ( )18انجام شد .جهت تعیزین درصزد کلنیااسزیون
ریشهها از روش تقزاحع خطزوط شز که ( )GIM2اسزتفاده شزد (.)27
غلظت نیتروژن بخش هوایی و ریشه به روش کجلدال تعیین شد.
سنجش گلومالین

جهت استخراج گلومالین ،یک گرم از نمونههای ریشزه و شزن در
لولههای حاوی  8میلیلیتر بافر سیترات  50میلیمزوالر ( )pH= 8بزه
مدت یک ساعت در دمزای  121 Cو حزی سزه دوره متزوالی داخزل
اتوکالو قرار گرفتند .عصاره رویی حاصل از هر دوره بعد از سزانتریفوژ
به مدت  10دقیقزه در  ،10000 gبزا هز مخلزوط شزدند ( .)7بعزد از
استخراج گلومالین ،نمونههای ریشه و شزن در دمزای  70 Cخشزک
شده و توزین گشتند .برای اندازهگیری گلومالین از روش اصال شزده
سنجش پروتئین کل بردفورد ( )50استفاده شد.
طرح آزمایشی و تجزیه آماری

این آزمایش در قالب حر فاکتوریزل در پایزه حزر بلزوکهزای
کامل تصادفی در سه تکزرار انجزام شزد .فاکتورهزای مزورد اسزتفاده
ع ارتند بودند از :چهار سطح نیتروژن ( 6 ,2 ،0و  10میلیموالر به فرم
نیترات) ،دو سطح قارچ  Rhizophagus irregularisو شاهد بزدون
قارچ) ،دو سطح باکتری (باکتری  R.trifoliو شزاهد بزدون بزاکتری).
آزمون نرمال بودن توزیع دادهها و سرس تجایه واریانس ()ANOVA
و مقایسه میانگین دادهها و گروهبندی آنها با استفاده از نرمافاار IBM
 SPSS 16.0انجام شد .نمودارها با نرمافاار  Microsoft Excelرس
شد.

نتایج و بحث
گلومالین در بستر شن ()SG

تجایه واریانس دادهها نشان داد که افاایش مقدار نیتزروژن تزرثیر
معنیداری بر مقدار  SGدر سطح  0/01درصد داشت .بیشترین مقزدار
 SGدر سطح صفر میلی موالر نیتزروژن مشزاهده گردیزد کزه تفزاوت
معنی داری با سطو باالتر داشت .با افاایش سزطو نیتزروژن میزاان
 SGبه حزور معنزیداری کزاهش یافزت؛ بزه حزوریکزه در سزطح 2
2- Gridline Intersect Method
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میلی موالر نیتروژن 63/05 ،درصد کزاهش در مقزدار  SGنسز ت بزه
تیمار شاهد بدون نیتروژن مشاهده گردید .اثر متقابل نیتروژن و قزارچ
ترثیر معنی داری بر روی تولید گلومالین داشت ( .)P<0.01بزه حزوری
که با افاایش سطح نیتروژن از صفر به  10میلزیمزوالر در تیمارهزای
دارای قارچ و بدون قارچ مقدار گلومالین بستر شن کاهش یافت (شکل
 .)1بیشترین مقدار گلومالین ( 140/4میکروگرم به ازای یک گرم شن)
در سطح بدون نیتروژن و دارای قارچ بود و اختالف معنیداری با سایر
غلظت های نیتروژن داشت .از آنجایی که گلومزالین ،پزروتئین قزارچی
است ،بنابراین تیمارهای قارچی دارای گلومالین بیشتری در مقایسه بزا
تیمارهای بدون قارچ بودند .بیش از  80درصد محتوای گلومالین خاک
به واسطهی هی های قارچهزای آربوسزکوالر وارد خزاک مزیشزوند.
بنابراین هر عاملی که این قارچها را تحت ترثیر قرار دهد ،میتواند بزر
تولید گلومالین نیا مؤثر باشد .احتماالً به نظر میرسد کزه بزا افزاایش
نیتروژن در ریشه ،اسکلتهای کربنه که از قسمت هوایی به ریشه می
رسند در متابولیس نیتروژن (ترکیب نیتروژن معدنی و تولیزد نیتزروژن
آلی) مصرف میشوند و در نتیجزه مزواد کربنزه کمتزری از ریشزه بزه
هی های خارج سلولی مستقر در بستر شن اختصاص مییابد ،لیا تولید
گلومالین از هی های مستقر در بستر شن با افزاایش سزطح نیتزروژن
کاهش مییابد .مطالعات نشان میدهد که در آزمایشات مارعهای بلند
مدت ،کاربرد کودهای آلزی و شزیمیایی بزه ترتیزب سز ب افزاایش و
کاهش توسعه میسلیوم های خارجی قارچهزای آربوسزکوالر مزیشزود
( .)13کززاربرد کودهززای آلززی س ز ب افززاایش معنززیدار تززراک کززل و
زندهمانی هی ها در خاکهای رسی میشود ( .)17مطالعات اندکی در
رابطه با ترثیر کودهای شیمیایی نیتروژن بر تولید گلومالین انجام شزده
است ( )1و رابطه ثابت و استواری بین دو تیمار ارا ه نکردهاند .برخی از
داده های منتشر شده نشان مزیدهنزد کزه کزوددهی نیتزروژن سز ب
افزاایش هیز هزای قززارچی ،افزاایش گلومزالین و افزاایش پایززداری
خاکدانههزای درشزت مزیشزود ( .)45بنزابراین پزس از کزاربرد کزود،
بخصوص کودهای آلی هی قارچهای آربوسکوالر به مقدار مشخصی
افاایش مییابد .مقدار گلومالین پس از فعالسازی هی هزای قزارچی،
افاایش مییابد ( .)16در نتیجه هر گونه تغییزر در هیز هزای قزارچی
ناشی از رژی های کوددهی بر مقدار گلومالین مؤثر است .گلومزالین در
بستر شن ،گلومالین آزاد شده از حریق هیز هزای قزارچی مزیباشزد.
نتایج این آزمایش نشزان داد کزه بزا افزاایش سزطو نیتزروژن تزا 6
میلی موالر علیرغ افاایش گلومالین ریشه ای ،گلومالین آزاد شزده در
بستر شن کاهش یافته است .میزانگین زمزان پایزداری هیز قزارچی
بسیار کوتاه تر (روز تا مزاه) از گلومزالین ( 7-42سزال) مزیباشزد ،و از
حرف دیگر هی های داخل سلولی ،آربوسکول و وزیکول اغلب داخزل
ریشه ح ور دارند و هنگامیکه هی قارچ تجایه میشزود ،گلومزالین
در خاک آزاد میگردد ( .)39بنابراین میاان هی هزای پایزدار ،مقزادیر
گلومالین در هی و سرعت تجایه هی تعیین کننده میاان گلومزالین

آزاد شده در خاک خواهد بود .با توجه به مزدت زمزان تغییزر و ت زدیل
گلومالین ،ممکن است برای مشاهده تغییرات گلومالین در خاک ،مدت
زمان بیشتری کوددهی نیتروژن نیاز باشد (.)11
اثرات متقابل باکتری و قارچ نیا بزر تولیزد گلومزالین بسزتر شزن
معنیدار بود .به گونه ای که در ح ور باکتری ریاوبیوم تولید گلومالین
توسط قارچهای  AMبه حور معنزیداری افزاایش یافزت (شزکل .)2
ح ور باکتری در تیمارهای بدون قارچ تزرثیر معنزیداری در افزاایش
مقدار گلومالین نداشت .ال ته از آنجایی که گلومالین ،پزروتئین قزارچی
هست ،لیا این امر ح یعی اسزت .ولزی در تیمارهزای قزارچی ،ح زور
باکتری باعث افاایش  25/71درصدی در مقدار گلومزالین شزد .تزرثیر
باکتری های ریاوبیوم بر روی تولید گلومالین بررسی نشده اسزت .امزا
باکتریها ممکن است تولید گلومزالین را بزه حزور مسزتقی از حریزق
افاایش همایستی میکوریای ( )3یا بطور غیرمستقی از حریق ترثیرات
مفید این بزاکتریهزا بزر گیزاه میابزان ( )22افزاایش دهنزد .بتهزت و
همکززاران ( )5گززاارش کردنززد ،ریاوبیززومهززا مززیتواننززد از حریززق
پلیساکاریدهای خارج سلولی به هی های قارچ بچس ند و از آنها بزه
عنوان وسیلهای بزرای کلنیااسزیون روی ریشزه گیزاه اسزتفاده کننزد.
همچنین ریاوبیوم استقرار میکوریا را به وسیله تولیزد پلزیسزاکاریدها
افاایش میدهد که منجر به سزنتا آنزای پلزی گاالکترونزاز در محزل
آلزودگی شزده و بزدینترتیزب سز ب تسزهیل نفزوذپزییری قزارچ بززه
سلولهای ریشه میشود (.)38
تجایه واریانس اثرات متقابل سه گانزه معنزیدار بزود کزه نشزان
می دهد بیشترین مقدار گلومالین در بستر شن ( 159/2میکروگزرم بزه
ازای گرم شن) مربوط به تیمزار قزارچ ،Rhizophagus irregularis
در ح ور باکتری ریاوبیوم و عدم کاربرد کود نیتروژن میباشد (جدول
.)2
گلومالین ریشهای ()RG

اثر نیتروژن بر  RGمعنیدار گردید .مقدار  RGبا افاایش سزطو
نیتروژن افاایش پیزدا کزرد .بیشزترین مقزدار گلومزالین در سزطح 10
میلی موالر نیتروژن ( 16/63میلی گرم به ازای میلیگزرم وزن خشزک
ریشه) مشاهده گردید .در سزطح  10میلزیمزوالر نیتزروژن ،گلومزالین
نس ت به سطح صفر 2 ،و  6میلزیمزوالر سزرب بزه ترتیزب افزاایش
 11/91 ،12/92و  1/44درصززدی داشززت (شززکل  ،)3کززه اخززتالف
معنیداری بین سطو  6و  10میلی موالر وجود نداشت .افاایش مقدار
گلومالین تحت سطو نیتروژن در مطالعات دیگزر نیزا گزاارش شزده
است .علیاصغرزاد و همکاران ( )1گاارش کردند که با افاایش سزطح
نیتروژن ،مقدار گلومالین ساده استخراج و گلومالین کل خاک به حزور
معنیداری در تیمارهای میکوریای و غیرمیکوریای افاایش یافزت .دو
احتمال زیر ممکن است افاایش گلومزالین تحزت سزطو نیتزروژن را

تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط ...Rhizophagus irregularis

توضیح دهد .اولین احتمال این است که افاایش گلومالین کل ممکزن
است اثر تجمعی افاایش  Nبه حور مداوم باشد .محصوالت فتوسنتای
گیاهی از حریق ریشهها به اندامهای قارچی انتقال مییابنزد و عمزدتا
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برای سزنتا گلومزالین در دیزواره سزلول هزای هیز و اسزرور اسزتفاده
میشزوند .در حزی ایزن فرآینزد ،نیتزروژن نقزش مهمزی در تشزکیل
گلیکوپروتئین دارد (.)11

شکل  -1اثر برهمکنش سطوح نیتروژن ( 6 ،2 ،0و  10میلیموالر) و قارچ  NM( AMو  Mبه ترتیب غیرمیکوریزی و میکوریزی) بر تولید
گلومالین در بستر شن (میکروگرم به ازای گرم شن) .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار به روش آزمون چند دامنه
ای دانکن در سطح احتمال یک درصد هستند
Figure 1- Interaction of Nitrogen levels (0, 2, 6 and 10 mM) and AM fungi on sand glomalin production (g/g sand). Means
followed by the same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level p< 0.01

شکل  -2اثر برهمکنش باکتری ریزوبیوم ( B0و  B1به ترتیب شاهد بدون باکتری و تلقیح با باکتری ریزوبیوم) و قارچ  NM( AMو  Mبه ترتیب
غیرمیکوریزی و میکوریزی) بر تولید گلومالین در بستر شن (میکروگرم به ازای گرم شن) .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد
اختالف معنیدار به روش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد هستند
Figure 2- Interaction of rhizobium bacterium and AM fungi on sand glomalin production (g/g sand). Means followed by the
same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level p< 0.01

از حززرف دیگززر در ایززن مطالعززه از روش برادفززورد بززرای تعیززین
گلومالین استفاده شد .با اینکه عصارهگیر سیترات سدی بکار رفتزه تزا
حدودی اختصاصی اسزت ،بزا ایزن حزال ایزن روش بزرای گلومزالین

اختصاصی نیست ،بنابراین دیگر پروتئینهزای مزرت ط بزا گلومزالین و
گلیکوپروتئین ها نیا اندازه گیری میشود ( .)8به این ترتیزب ،پزروتئین
های دیگر که توسط کوددهی  Nافاایش مییابد ،در روش اندازهگیری
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برادفورد وارد میشوند .مطالعات در جنگلهای شمالی آالسزکا ( )40و
جنگل های دوک در کارولینای شزمالی ،ایزاالت متحزده آمریکزا ()11
نشان داد که افاایش کوددهی نیتروژن بزا افزاایش قابزل تزوجهی در
کلنیااسیون قارچ میکوریا همراه است .بنابراین افاایش گلومزالین بزه

علت اضافه شدن  Nممکن است به عنوان یک اثر خال از افزاودن
نیتروژن مداوم باشد .اثر اصلی باکتری و قزارچ نیزا بزر تولیزد  RGدر
سطح یک درصد معنیدار بود (شکل .)4

شکل  -3تولید گلومالین ریشهای گیاه شبدر سفید میکوریزی در سطوح مختلف نیتروژن ( 6 ،2 ،0و  10میلی موالر) .میانگینهای دارای حداقل یک
حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار به روش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد هستند
Figure 3- The Production of root glomalin (g/g root) in different levels of nitrogen (0, 2, 6 and 10 mM). Means followed by
the same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level p< 0.01

شکل  -4اثر اصلی باکتری ریزوبیوم ( B0و  B1به ترتیب شاهد بدون باکتری و تلقیح با باکتری ریزوبیوم) و اثر قارچ  M ،NM( AMبه ترتیب غیر
میکوریزی و میکوریزی) بر مقدار گلومالین ریشهای (میکروگرم به ازای گرم ریشه) .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف
معنیدار به روش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد هستند
Figure 4- The main effect of rhizobium bacterium and AM fungi on root glomalin content (g/g root). Means followed by the
same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level p< 0.01

تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط ...Rhizophagus irregularis

درصد کلنیزاسیون ریشه

بر اسام نتایج تجایه واریانس ،اثر سطو مختلز  Nبزر درصزد
کلنیااسیون ریشه در سطح  5درصد معنیدار گردید .با افاایش سطو
نیتروژن درصد کلنیااسیون ریشه نس ت به شاهد افزاایش یافزت ،بزه
حززوری کززه بیشززترین درصززد کلنیااسززیون ( )٪ 34/01در تیمززار 6
میلیموالر نیتروژن بود که علیرغ کاهش  12/2درصزدی در سزطح
 10میلیموالر نس ت به سطح  6میلی موالر نیتروژن ،اختالف آمزاری
معنی داری ( )P< 0/01بین سزطح  10میلزیمزوالر نیتزروژن (30/36
درصد) با سطو  2میلزی مزوالر ( )31/73و شزاهد ( )30/99مشزاهده
نگردید .به ع ارت بهتر ،افاایش سطو نیتروژن نه تنها ترثیر منفی بزر
میکوریای شزدن ریشزه توسزط قزارچ Rhizophagus irregularis
نداشت؛ بلکه نس ت به شاهد منجزر بزه افزاایش کلنیااسزیون ریشزه
گردید .اثر متقابل سطو نیتروژن و قارچ نیزا بزر درصزد کلنیااسزیون
ریشه معنیدار شد ( .)p< 0/05بیشزترین درصزد کلنیااسزیون (68/02
درصد) مربوط به تیمارهای دارای قارچ و غلظت  6میلیموالر نیتروژن
بود (شکل  .)5ح ور مقداری نیتروژن در خاک و جیب آن توسط گیاه
برای شروش فتوسزنتا و ایجزاد جریزان کزربن بزه سزمت ریشزههزا و
آزادسازی آن به صورت ترکی ات قندی به محیط احراف ریشه جهزت
جیب قارچ های آربوسکوالر و همایستی با آنها الزم و ضروری اسزت.
بنابراین در سطح بدون نیتروژن با توجه به کم زود نیتزروژن در بسزتر
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شنی سرعت فتوسنتا و جریان کربن به سمت ریشههزا نزاچیا بزوده و
درصد کلنیااسیون ک است .لیزو و همکزاران ( )20بیزان کردنزد کزه
سطو متوسط کود نیتروژن موجب افاایش رشد گیزاه و رقیزق شزدن
غلظت فسفر گیاه میشود .بنابراین گیاه با تولید کربوهیدارتها ،موجب
تحریک کلنیااسیون برای افاایش جیب فسفر و دیگر عناصر میشود.
با توجه به تجایه واریانس دادهها ،اثرت متقابل باکتری و قارچ بر
درصد کلنیااسیون ریشه ( )p< 0/05معنیدار گردیزد .ح زور بزاکتری
باعث افاایش معنیداری در درصد کلنیااسیون ریشه گردید .بیشزترین
درصد کلنیااسیون در ح ور باکتری و قارچ ( 65/50درصد) بود (شکل
 .)6در بیشتر مطالعات ،افاایش کلنیااسیون ریشه به وسیله قزارچهزای
میکوریای و باکتری ریاوبیوم وقتی به حور همامان مایهزنی شدهانزد
گاارش شده است .وقتی گیاهزان سزویا بزه حزور همامزان بزا قزارچ
میکوریا و سویههای موتانت ریاوبیومی ( Nod-فاقد توانزایی تشزکیل
گره) و ( Nod+دارای توانایی تشزکیل گزره) مایزهزنزی شزدند ،گونزه
ریاوبیززومی  Nod+بززه حززور مشخصززی اثززر تحریززک کننززدگی بززر
کلنیااسیون میکوریای داشت ،در حزالی کزه سزویه هزای ریاوبیزومی
 Nodهیچ تاثیری نداشتند .براسام آزمایشات به عمل آمده تنهزا بزافاکتورهای  Nodکه میاان ترشزح فالوونو یزدها از ریشزه را افزاایش
میدهند ،اثر تحریک کنندگی بر روی کلنیااسیون قارچ میکوریا ریشه
نشان میدهند (.)51

شکل  -5اثر برهمکنش سطوح نیتروژن ( 6 ،2 ،0و  10میلیموالر) و قارچ  NM( AMو  Mبه ترتیب غیرمیکوریزی و میکوریزی) بر درصد
کلنیزاسیون ریشه .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار به روش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک
درصد هستند
Figure 5- Interaction of Nitrogen levels (0, 2, 6 and 10 mM) and AM fungi on root colonization (%). Means followed by the
same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level p< 0.01
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شکل  -6اثر برهمکنش باکتری ریزوبیوم ( B0و  B1به ترتیب بدون باکتری و تلقیح با باکتری ریزوبیوم) و قارچ  NM( AMو  Mبه ترتیب
غیرمیکوریزی و میکوریزی) بر درصد کلنیزاسیون ریشه .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار به روش آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد هستند
Figure 6- Interaction of rhizobium bacterium and AM fungi on root colonization (%). Means followed by the same letters are
not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level p< 0.01

غلظت نیتروژن اندام هوایی و ریشه

اثر اصلی قارچ بر غلظت نیتروژن اندام هزوایی و ریشزه معنزیدار
( )p<0.01گردید .غلظت نیتروژن انزدام هزوایی و ریشزه در گیاهزان
میکوریای (به ترتیب  2/149و  2/510درصد) بیشزتر از گیاهزان غیزر
میکوریای (به ترتیب  1/975و  2/20درصد) بود .اثرات متقابل سطو
نیتروژن و قارچ نیا بر غلظزت نیتزروژن بخزش ریشزه معنزیدار بزود
( )P<0.01ولی بر غلظزت نیتزروژن انزدام هزوایی معنزیدار نشزد .بزا
افاایش سطح نیتزروژن ،در تیمارهزای دارای قزارچ غلظزت نیتزروژن
بخش ریشه به حور معنیداری افاایش یافت .کمترین غلظت نیتروژن
ریشه ( 1/768درصد) در سطح فاقد نیتروژن و در غیاب قارچ میکوریا
و بیشترین غلظت نیتروژن ریشه ( 3/075درصد) در سزطح  10میلزی
موالر نیتروژن و ح ور قارچ میکوریا مشاهده شد (شکل  .)7افزاایش
غلظت نیتروژن محلول خاک ،و حرکت آن با جریان تودهای به سمت
ریشه گیاه موجب جریان این عنصر به درون گیاه و افزاایش رشزد آن
می شود ،با افاایش رشد و رقیق شدن غلظت این عنصر ،جزیب ادامزه
مییابد .استفاده از قزارچهزای آربوسزکوالر بزا افزاایش سزطح جزیب
ریشهها از حریق هی های خارجی موجب هزدایت نیتزروژن ،فسزفر و
بسیاری از عناصزر دیگزر بزه درون گیزاه و افزاایش رشزد مزیشزوند.
قارچ های آربوسکوالر به دو حریق مستقی (جزیب و انتقزال نیتزروژن
محلول) و غیرمستقی (ترشح ترکی ات آلی و ت دیل نیتروژن نزامحلول
خاک به محلول و سرس انتقال آن) موجزب افزاایش جزیب نیتزروژن
میشوند ( .)23همچنین فعالیت گلوتزامین سزنتتاز کزه ت زدیل کننزده
آمونیوم به فرم آلی نیتروژن میباشد ،در ریشههای میکوریای بیشتر از
غیر میکوریای است (.)19

اثر اصلی عامل باکتری بر غلظت نیتروژن انزدام هزوایی و ریشزه
معنیدار گردید .ح ور باکتری به حور معنزیداری در انزدام هزوایی و
ریشه به ترتیب س ب افاایش  9/65و  3/5درصدی در غلظت نیتروژن
نس ت به تیمار شاهد بدون باکتری گردید .اثر متقابل باکتری و سطو
نیتروژن بر روی غلظت نیتروژن بخش هوایی و ریشه معنزی دار بزود
( .)p< 0/01با افاایش سطو نیتروژن از صفر تا  2میلیموالر ،تلقزیح
گیاه با باکتری ریاوبیوم ،س ب افاایش معنی دار غلظت نیتروژن انزدام
هوایی نس ت به تیمارهای بزدون بزاکتری شزد ،بزه حزوری کزه ایزن
افاایش در سطح صزفر و  2میلزیمزوالر بزه ترتیزب  31/78و 31/99
درصد نس ت به تیمارهای بدون باکتری بود .در بخزش ریشزه ح زور
باکتری در سطح صزفر و  6میلزیمزوالر تزرثیر معنزیداری در غلظزت
نیتروژن نداشت ،ولی در سزطح نیتزروژن  2و  10میلزیمزوالر سز ب
افاایش معنیدار نس ت به تیمار بدون باکتری شد (شکل  .)8مقدار ک
نیتروژن به عنوان شروش کننده و افزاایش دهنزده رشزد مزیباشزد ،در
حالی که مقدار زیاد آن بزه عنزوان بازدارنزده تل یزت نیتزروژن توسزط
باکتریهای ریاوبیوم عمزل مزیکنزد ( .)15دالیزل و مکانیسز هزای
چگونگی بازدارندگی از مدتها پیش مورد مطالعه قرار گرفتزه اسزت و
بنا به اظهار ویلسون ( )44عدم تشکیل گره در ریشه در اثزر نرسزیدن
محصول فتوسنتا به گرهها میباشد ،زیرا کربوهیدرات حاصزل بهمزراه
نیتروژن معدنی ق ل از بکار رفتن در تشکیل گره به مصرف رشد گیزاه
می رسد .پیکس و همکاران ( )28نشان میدهد که مایهزنی نخزود بزا
سویههای مناسب عالوه بر افاایش تل یت بیولوژیک نیتروژن ،به دلیل
تولید هورمون رشد (اکسین) و همچنین مواد حل کننده فسزفاتهزای
نامحلول توسط این سویهها ،ممکن است با روشهای دیگری غیزر از

تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط ...Rhizophagus irregularis

تل یت نیا س ب افاایش محصول نخود شوند.
اثر متقابل قارچ و باکتری نیا بر غلظت نیتزروژن انزدام هزوایی و
ریشه معنیدار گردید ( .)P<0.01مایهزنی گیاه با باکتری ریاوبیزوم در
عدم ح ور قارچ ،باعث افاایش معنیدار غلظت نیتروژن اندام هوایی و
ریشه شد ،ولی وقتی گیاه با قارچ میکزوریا تلقزیح شزد ،ح زور تزوأم
باکتری و قارچ باعث کاهش معنیدار نیتروژن اندام هوایی و ریشه شد
(شکل  ،)9و چون روند تغییرات مقدار نیتروژن مشابه غلظت نیتزروژن
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بود ،این کاهش نمی تواند بدلیل اثر رقت باشد .فررا-سراتو و ویلربوم
( )9گاارش کردند که مقدار نیتزروژن در گیاهزان مایزهزنزی شزده بزا
گونههای قارچ  AMو ریاوبیوم افاایش بیشتری یافت تزا آنهزا یکزه
فقط با ریاوبیوم مایه زنی شده بودند .بیشترین مقدار نیتروژن مربوط به
تیمارهایی بود که همامان با قارچ میکوریا و ریاوبیوم مایهزنزی شزده
بودند.

شکل  -7اثر برهمکنش سطوح نیتروژن ( 6 ،2 ،0و  10میلیموالر) و قارچ  NM( AMو  Mبه ترتیب غیرمیکوریزی و میکوریزی) بر غلظت نیتروژن
ریشه (درصد) .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار به روش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد
هستند
Figure 7- Interaction of nitrogen levels (0, 2, 6 and 10 mM) and AM fungi on nitrogen concentration in root (%). Means
followed by the same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level p< 0.01

الف

ب

شکل  -8اثر برهمکنش سطوح نیتروژن ( 6 ،2 ،0و  10میلیموالر) و باکتری ریزوبیوم ( B0و  B1به ترتیب بدون باکتری و تلقیح با باکتری
ریزوبیوم) بر الف) غلظت نیتروژن اندام هوایی(درصد) و ب) ریشه (درصد) .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار به
روش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد هستند
)Figure 8- Interaction of nitrogen levels (0, 2, 6 and 10 mM) and rhizobium bacterium on nitrogen concentration (%) in a
shoot and b) root. Means followed by the same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range
test at the level p< 0.01
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شکل  -9اثر برهمکنش سطوح نیتروژن ( 6 ،2 ،0و  10میلیموالر) و قارچ  NM( AMو  Mبه ترتیب غیرمیکوریزی و میکوریزی) بر الف) غلظت
نیتروژن اندام هوایی (درصد) و ب) ریشه (درصد) .میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک فاقد اختالف معنیدار به روش آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد
)Figure 9- Interaction of nitrogen levels (0, 2, 6 and 10 mM) and AM fungi on nitrogen concentration (%) in a) shoot and b
root. Means followed by the same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at the level
p< 0.01

جدول  -1اثر سطوح نیتروژن ( N2 ،N1 ،N0و  N3به ترتیب 6 ،2 ،0و  10میلیموالر) و قارچ  NM( AMو  Mبه ترتیب غیرمیکوریزی و میکوریزی)
و باکتری ( B0و  B1به ترتیب بدون باکتر ی و تلقیح با باکتری ریزوبیوم) بر تولید گلومالین بستر شن (میکروگرم به ازای گرم شن) ،غلظت نیتروژن
اندام هوایی (درصد) و غلظت نیتروژن ریشه (درصد)
Table 2- Effect of nitrogen levels (0, 2, 6 and 10 mM), AM fungi and hizobium bacterium on sand glomalin production (g/g
)sand), nitrogen concentration in shoot (%) and nitrogen concentration inroot (%

غلظت نیتروژن ریشه

غلظت نیتروژن اندام هوایی

تیمارها

گلومالین بستر شن

Treatments

)N concentration in shoot (%
)N concentration in root (%
Sand glomalin
()gPr/gDW
NM
46.97c
0.84i
1.570ij
M
121.16b
1.530h
2.183efg
NM
48.82c
1.867fg
2.157fg
M
159.2a
1.607gh
1.353j
NM
10.86de
0.9967i
1.747hi
M
12.39 de
1.903 fg
2.483 de
NM
16.66 de
2.277 cde
2.303 ef
M
20.06 d
1.987 ef
2.247 efg
NM
6.77 e
2.337 bcd
2.960 gh
M
9.173 de
2.613 ab
2.940 bc
NM
12.66 de
2.230 de
2.407 ef
M
11.29 de
2.063 dfe
2.727 cd
NM
5.713 e
2.560 abc
2.317 ef
M
9.063 de
2.867 a
3.303 a
NM
11.09 de
2.697 a
3.137 ab
M
14.34 de
2.597 ab
2.847 c
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )p<0.01نمی باشند
Means in each column followed by same letter are not significantly different at p<0.01

نتیجهگیری
ترسیب کربن در خاک با استفاده از گلومالین سزنتا شزده توسزط
قارچهای  AMیک مسیر مه بزرای بزه دام انزداختن  CO2اتمسزفر

B0
B1

N0

B0
N1
B1
B0
N2
B1
B0
B1

N3

می باشد .مدیریت صحیح کشاورزی می تواند به توسعه قارچهای
در اکوسیست های خاک کمک کند و در نتیجه منجر به افاایش تولیزد
گلومالین گردد ( .)30بر اسام نتزایج مزا ،تلقزیح تزوأم گیزاه بزا قزارچ
AM
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...Rhizophagus irregularis تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط

 به این ترتیزب. آنها میتوانند به منابع نیتروژن آلی ت دیل شوند،باشند
مقدار قابل توجهی از کربن فتوسزنتای در انزدامهزای قزارچی جزیب
 همچنین ح ور باکتری ریاوبیوم از حریق تل یت بیولوژیزک.می شوند
 بنابراین میتوان از.نیتروژن میتواند نیاز گیاه به نیتروژن را ترمین کند
 از استفاده بیش از حد کودهزای شزیمیایی و ت عزات آن در،این حریق
 افاایش تولید گلومالین و هدایت نیتروژن.محیط زیست جلوگیری کرد
و کربن خاک به سمت تولید گلومالین بیشتر در خاک به عنزوان یزک
من ع مه کربن و نیتروژن در خاک از منظزر زیسزت محیطزی بسزیار
.حا ا اهمیت است

 از.میکوریا و باکتری ریاوبیوم منجر به افاایش تولیزد گلومزالین شزد
 گلومزالین در،حرف دیگر با افاایش غلظت نیتروژن در محلول غیایی
بستر شن به حور معنی داری کاهش یافت و بیشترین مقدار گلومزالین
 و در سزطحAM در بستر شنی در ح زور بزاکتری ریاوبیزوم و قزارچ
 در حزالیکزه تزرثیر نیتزروژن بزر سزنتا گلومزالین.بدون نیتروژن بزود
ریشه ای توسط قارچ کزامالً مل زت بزود و بیشزترین مقزدار گلومزالین
 میلززیمززوالر و در ح ززور بززاکتری10 ریشززهای در غلظززت نیتززروژن
 هنگامی که محصوالت فتوسنتای گیزاه.ریاوبیوم و قارچ میکوریا بود
 اگر منابع کافی نیتروژن در دسزترم،به سمت قارچها حرکت میکند
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Introduction: Glomalin is a specific glycoprotein produced by the fungi belonging to phylum
Glomeromycota and plays a key role in soil carbon and nitrogen storage. This also has a significant role in the
stable aggregates formation and establishment of microbial communities in soil. Assimilated plant C which is
allocated to the mycorrhizal fungus, appears as a recalcitrant glycoprotein (glomalin) in cell walls of hyphae and
spores. Considering global warming due to increasing greenhouse gases, this phenomenon cab be important in
carbon sequestration and reducing CO2 in atmosphere. Chemical fertilizers can affect symbiotic relations of
these fungi, which in turn affect glomalin production.
Materials and Methods: In a factorial completely randomized design with three replication, clover plants
(Trifolium repense L.) were included with Rhizophagus irregularis and/or Rhizobium leguminosarum bv.
Trifolii. Four levels of nitrogen (0, 2, 6 and 10 mM as nitrate) in Newman & Romheld nutrient solution were
applied to the pots containing 1.5 kg sterile sand. The pots were daily irrigated with nutrient solution containing
the above-mentioned levels of nitrogen. Clover plants were excised after 12 weeks of growth. Fine roots were
cleaned with %10 KOH and then stained using lactoglycerol trypan blue. Root colonization percentage was
determined by grid line intersections method (GLM) described by Norrif et al (1992). For glomalin extraction,
hyphal or root samples were autoclaved at 121 ⁰C with 50 mM sodium citrate buffer for 60 min in three cycles.
Sand glomalin (SG) and root glomalin (RG) were measured by Bradford method after extraction. Nitrogen
concentration in shoot and root was measured according to the standard method.
Results and Discussion: By increasing nitrogen level, the SG significantly decreased (p < 0.01), and at 2
mM, a 63.5 % decrease in SG was observed with relative to the nitrogen-free control. In the rhizobial treated
pots, SG production increased by fungal inoculation (p < 0.01). The interaction between bacteria and AM was
also significant in production of SG. At the presence of rhizobium bacteria, glomalin production by AM fungi
increased significantly. The changes of glomalin content were not impacted by the presence of bacteria in the
uninoculated pots with fungi. The highest amount of SG was recorded in the co-inoculated plants with nitrogenfree level. The amount of RG enhanced by increasing nitrogen concentration in nutrient solution. At 10 mM, RG
increased by 12.90 %, 11.91 % and 1.44 % compared to the levels of 0, 2 and 6 mM, respectively. As the
nitrogen level increased, the percentage of root colonization increased with respect to the control. Nitrogen
concentration in shoot and root was enhanced by N increment to 10mM.
Conclusion: Carbon sequestration via glomali synthase by AM fungi is an important pathway for capturing
CO2 from atmosphere. Field management measures help AM development of glomalin production. Based on our
results, co-inoculated plants with AM and rhizobuim seem to positively affect the production of this
glycoprotein. On the other hand, SG decreased significantly by increasing nitrogen concentrations in the nutrient
solution. RG, however, increased significantly as a result of increased nitrogen in both fungal inoculations. The
highest amount of RG was recorded in the co-inoculated plants with 10mM level. Glomalin synthesis by the
fungi is positively affected by the soil nitrogen availability. Nitrogen is the main constituent of this glycoprotein.
Plant photosynthates are translocated to the fungal organs via roots and mainly utilized for glomalin synthesis in
1 and 2- Ph.D. Student and Professor of Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Uuniversity of Tabriz,
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4- Professor of Department of Plant Science, Faculty of Natural Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
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hyphal and spore cell walls. During this process, nitrogen plays an important role as a constituent of the
glycoprotein. The Bradford method was used for glomalin determination in this study. The method is not
specific for glomalin and can also measure other glomalin related proteins and glycoproteins. Other proteins
increased by N fertilization can hence be measured based on Bradford method. Once plant assimilates are
translocated to the fungi, they may be transformed to the nitrogenous compounds if sufficient nitrogen sources
are available. Accordingly, a considerable amount of fixed carbon is assimilated in fungal organs and soil
particles. It can be concluded that carbon sequestration by arbuscular mycorrhizal symbiosis in terrestrial
ecosystems can be improved by N fertilization at optimum level. In addition, the presence of rhizobium bacteria
can meet the nitrogen requirement of plants through biological stabilization of nitrogen.
Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, Bradford, Glomalin, Nitrogen, Rhizobium
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ارزیابی دادههای شبکهبندی شده  AgMERRAدر شبیهسازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در
استان خراسان رضوی
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چکیده
شبیهسازی با استفاده از مدلهای گیاهی نیازمند دادههای بلند مدت و با کیفیت آب و هوایی است .در بسیاری از مناطق این دادهها با کیفیت مطلوب
و یا دوره آماری مناسب در دسترس نمیباشند .لذا این مطالعه با هدف ارزیابی دادههای  AgMERRAدر شبیهسازی نیاز آبی و عملکررد گنردد دیرر در
استان خراسان رضوی به اجرا درآمد .در این پژوهش از دادههای روزانه ایستگاههای سینوپتیک تربت جراد تربرت حیدریره سرباوار سررخق او،ران
کاشمر گناباد نیشابور و مشهد استفاده شد .دادههای روزانه  AgMERRAاز پایگاه دادههای سازمان فضایی امریکرا جمر آوری و سرسق برا دادههرای
مشاهداتی ایستگاه های سینوپتیک مورد مقایسه ارار گرفتند .جهت شبیهسازی نیاز آبی و عملکرد گنردد از مردل کررا وات و CSM-CERES-Wheat
استفاده شد .نتایج نشان داد که تشعش خورشریدی دمرای حرداا و حرداک ر  AgMERRAدر تمرامی منراطق همبسرتگی  )r2>0/7و توافرق خروبی
 )NRMSE< %30با دادههای مشاهداتی نشان داد .اما سرعت باد و بارندگی روزانه  AgMERRAدر توافق با مقادیر مشاهداتی متناظر نبود با این وجود
استفاده از مجموع بارندگی  ۱۵روز سبب بهبود وضعیت توافق و همبستگی مشاهده شده در تمامی مناطق گردید .ضریب تغییررات نیراز آبری و عملکررد
شبیهسازی شده با استفاده از دادههای  AgMERRAدر تمامی مناطق به جا تربت جاد تربت حیدریه و گناباد برای نیاز آبی و مشهد کاشرمر و او،ران
برای عملکرد نادیک به بین  -۵تا  +۵درصد) ضریب تغییرات نیاز آبی و عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای مشاهداتی برود .برا ایرن وجرود
انحراف میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای  AgMERRAدر تمامی مناطق به جا تربت حیدریه و گناباد بررای
نیاز آبی در بازه  -۱۰تا  +۱۰درصد میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای مشاهداتی ارار داشت .با توجه به نترایج
حاصله میتوان از دادههای  AgMERRAجهت برآورد میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد گندد دیر در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود .با این وجود
این مجموعه داده جهت شبیهسازی دایق نیاز آبی و عملکرد در یک سال خاص زیاد ااب اعتماد نیست.
واژههای کلیدی :بارندگی دادههای آب و هوایی رگرسیون مدل گیاهی

مقدمه

1

برآورد نیاز آبی عملکرد و تغییرپذیری آنها با استفاده از مدلهرای
شبیهسازی گیاهان زراعی نیازمند دسترسی بره دادههرای بلنرد مردت
روزانه آب و هوایی است  38 7و  .)4۰شبیهسازی نیاز آبی عملکرد و
بررسی تغییر پذیری آنها در تجایه و تحلیر امنیرت ارذایی ارزیرابی
اثرات تغییرات االیمی بر نمرو و تولیرد گیاهران توسرعه و اسرتفاده از
اباارهای پشتیبانی تصمیرگیری مدیریت محصول آنالیا خأل عملکررد
و حمایت از تحقیقات زراعی مورد استفاده ارار میگیرد  .)4۱بسته به
 2 ۱و  -3به ترتیب دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی استاد و دانشیار
گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
* -نویسنده مسئول:

)Email: banayan@um.ac.ir
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.68948

میاان تغییرات آب و هوایی در سال وجود حداا  ۱۰تا  2۰سال داده
آب و هوایی روزانه جهت برآورد ااب اطمینان عملکرد و تغییرپرذیری
آن ضروری است  39 ۱8و  .)4۰با این وجود در اسمتهرای زیرادی
از جهان که اک راً با مسائلی همچون امنیت اذایی و آسیبپرذیری بره
تغییر االیر مواجه هستند نه تنها دادههای آب و هوایی روزانه برا دوره
آماری مناسب در دسرترس نبروده بلکره تمراد متغیرهرای رزد بررای
مدلهای شبیهسازی گیاه زراعی را اندازهگیری نمریکننرد  23و .)36
لذا دادههای شبکهبندی شده یا دادههای آب و هوایی تولیرد شرده بره
عنوان جایگاینی در مناطقی که دادههای آب و هروایی مشراهداتی در
دسترس نیستند مورد استفاده ارار میگیرند .)36
تولید دادههای آب و هوایی با دات مناسب یکی از اهداف اصرلی
مراکا پیشبینی و مدلسازی است  .)24امروزه مراکرا مهرر همچرون
ناسا و نوآ و همچنین مراکا دانشگاهی ملی و بینالمللی ECMWF
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 CRU GPCCو  )GLDASبرررا اسرررتفاده از اباارهرررای م تلررر
سنجدهها مشاهدات میدانی دادههای ایستگاهی دادههای تاری ی و
ایره) حجر ااب توجهی از دادههای آب و هوایی را در مقیاس جهانی
و منطقه ای با ادرت تفکیرک مکرانی و زمرانی متفراوت در دسرترس
کاربران ارار دادهاند  .)27در این بین سرازمان فضرایی ملری ایرارت
متحده آمریکا ۱و دانشگاه کلمبیا در سال  2۰۱4مجموعه دادهای را برا
هدف ایجاد شبکهای جهانی و همگون برای استفاده در پژوهشهرای
کشاورزی امنیت اذایی و مدلهای رشد گیراهی ارائره نمودنرد .)24
این مجموعه داده که تحت عنوان  AgMERRAنامیده شرد حاصر
تحلی مجدد دادههرای مراهوارههرای  PERSIANN MERRA2و
 )22 CMORPHو دادههای مشاهده شده از ایستگاههای سینوپتیک
 2324منطقه در نواحی مهر کشاورزی جهان میباشد .ایرن مجموعره
داده شام متغیرهای االیمی مورد نیاز در مدلهای رشد و نمو گیاهان
زراعی در مقیاس زمانی روزانه با ادرت تفکیک بار در حردود × 25
 25کیلومتر برای بارنردگی رطوبرت نسربی در زمران حرداک ر دمرا و
سرعت باد  50 × 50کیلومتر برای دمای حداا و حداک ر و × 100
 100کیلومتر برای تشعشر خورشریدی) بروده کره بررای سرالهرای
 ۱98۰-2۰۱۰میالدی در دسترس میباشد .)3۵
در مطالعات بسیاری در زمینه کشاورزی از دادههای آب و هروایی
شبکهبندی شرده اسرتفاده شرده اسرت  26 2۵ ۱7 ۱6 ۱۵ 6 ۵و
 .)27با این حال باید توجه داشت که در تولید دادههرای آب و هروایی
بلند مدت با پوشش جهانی مناب خطا می تواند باعث برآوردهای کمتر
یا بیشتر عملکرد محصول و تغییرات آن در طول زمان شود  .)4۱لرذا
با وجود کارایی زیاد مجموعه دادههای آب و هوایی شبکهبندی شرده
به منظور آگاهی از دات آنها باید اب از اسرتفاده در منراطق م تلر
مررورد ارزیررابی ارررار بگیرنررد .لشررکری و همکرراران  )24برره بررسرری
امکررانسررنجی اسررتفاده از پایگرراه داده  AgMERRAبرررای سرراخت
دادههای نااص و گمشده موجود در ایستگاههای سینوپتیک گلمکان و
مشهد پرداختند .نتایج آنها نشان داد که مجموعره داده AgMERRA
ادرت خوبی در ت مین دادههای گمشده حداک ر و حداا دمای روزانه
دشت مشهد دارد .صالح نیا و همکاران  )37در بررآورد شراخصهرای
هواشناسی خشکسالی از دو منب بارندگی  AgMERRAو مشاهداتی
ایستگاهی نشان دادند توافرق خروبی برین بارنردگی و شراخصهرای
خشکسالی مبتنری برر  AgMERRAو دادههرای مشراهداتی در سره
ایستگاه مشهد او،ان و گلمکان در سالهای  ۱987ترا  2۰۱۰وجرود
داشت .کگرالر و همکراران  )9نیرا نشران دادنرد کره مجموعره داده
1- National Aeronautics and Space Administration
)(NASA
2- The Modern-Era Retrospective Analysis for Research
and Applications

 AgMERRAدارای بهترررین کررارایی در بازترراب دادههررای بارنرردگی
مشاهداتی در مقایسه با مجموعه دادههرای ERA- ERA-Interim3
 Interim\Landو  JRA-55بود.
ارزیابی و اعتبارسنجی دادههای شبکه بنردی شرده آب و هروا بره
منظور شناخت کارایی و محدودیت آنها در نواحی م تل برهویرژه در
مناطقی که تراکر ایستگاههای زمینی پایین است و یا دادههرای آب و
هوایی با کیفیت مطلوب و دوره آماری مناسب در دسترس نمیباشرند
امری ضروری است .همچنین دادههای آب و هروایی زیربنرای طیر
گستردهای از برنامه ها و مطالعات کاربردی در علود کشراورزی اسرت.
لررذا هرردف از مطالعرره حاضررر معرفرری و ارزیررابی داررت دادههررای
 AgMERRAدر مقاب دادههای اندازهگیری شده توسط ایستگاههای
سینوپتیک استان خراسران رضروی و همچنرین ارزیرابی نیراز آبری و
عملکرررد گنرردد دیررر شرربیهسررازی شررده بررا اسررتفاده از دادههررای
 AgMERRAبا نیاز آبی و عملکرد شبیه سرازی شرده برا اسرتفاده از
دادههای مشاهداتی بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق استان خراسان رضوی واا در
م تصات جغرافیایی  33درجه و  ۵2دایقه ترا  37درجره و  42دایقره
عرض شمالی و  ۵6درجه و  ۱9دایقه تا  6۱درجه و  ۱6دایقره طرول
شرای و با مساحتی حدود  ۱۱648۵کیلومتر مرب است شرک  .)۱در
این پژوهش از دادههای روزانه  9ایستگاه سینوپتیک تربت جاد تربت
حیدریه سباوار سرخق او،ران کاشرمر گنابراد نیشرابور و مشرهد
استفاده شد .متغیرهای آب و هوایی و دوره آماری مورد مطالعه مربوط
به هر یک ایستگاهها در جدول  ۱ارائه شده است.
دادههای روزانه  AgMERRAبررای دوره مرورد مطالعره در هرر
منطقره بررا فرمرت  nc4از پایگرراه دادههرای سررازمان فضرایی امریکررا
جم آوری شد .پق از تعیین شبکه ارارگیری هر ایستگاه سرینوپتیک
داده های مربوط به آن شبکه با استفاده از نردافاار  Rاست راج گردید.
سسق داده های است راج شده با داده هرای مشراهداتی ایسرتگاههرای
سینوپتیک مورد مقایسه ارار گرفتند .عرض از مبرد  )bشریب  )mو
ضریب تبیین  )r2رگرسیون خطی برای ت مین طول و اریبری روابرط
 )4۱و همچنین مجذور میرانگین مربعرات خطرا  )RMSEو مجرذور
میانگین مربعات خطای نرمال شرده  )NRMSEبررای انردازهگیرری
توافق بین دادهها  )29محاسبه گردید.

3- ERA, European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF) Re-Analysis
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 در منطقه مورد مطالعهAgMERRA  درجه دادههای۰/۲۵ × ۰/۲۵  موقعیت ایستگاههای سینوپتیک و سلول های منظم-1 شکل
Figure 1- Location of synoptic stations and overlying regular gridded network 0.25 × 0.25 degrees AgMERRA data in studied
area

 دوره آماری و متغیرهای آب و هوایی در دسترس ایستگاههای سینوپتیک، مشخصات-1 جدول
Table 1- Characteristics, available weather data period and variables for the meteorological stations
عرض
طول جغرافیایی
جغرافیایی
)ارتفاع (متر
دوره آماری
ایستگاه سینوپتیک
اقلیم
متغیرهای آب و هوایی در دسترس
)(درجه اعشار
)(درجه اعشار
Elevation
Weather data
Synoptic station

تربت جاد
Torbat Jam

تربت حیدریه
Tobat Heydarieh

سباوار
Sabzevar

سرخق
Sarakhs

ان،او
Ghoochan

کاشمر
Kashmar

گناباد
Gonabad

مشهد
Mashhad

نیشابور
Neyshabour

(m)

Latitude
(decimal
degrees)

Longitude (decimal
degrees)

950.40

35.25

60.58

1450.80

36.27

59.22

972.00

36.20

57.65

235.00

36.53

61.17

1287.00

37.07

58.50

1109.70

35.20

58.47

1056.00

34.35

58.68

999.20

36.27

59.63

1213.00

36.27

58.80

Climate

نیمه خشک
Semi-arid

نیمه خشک
Semi-arid

نیمه خشک
Semi-arid

معتدل
Temperate

معتدل
Temperate

نیمه خشک
Semi-arid

خشک
Arid

معتدل
Temperate

نیمه خشک
Semi-arid

period

Available weather variables

1993-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd

1982-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat

1982-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd

1991-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat

1991-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd

1991-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd

1991-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat

1980-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd

1992-2010

Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd

 به ترتیب بیانگر دمای حداک ر دمای حداا تشعش خورشیدی بارندگی و سرعت باد میباشندwndspd  وprat Srad Tmin Tmax
Tmax, Tmin, Srad, prat and wndspd are maximum temperature, minimum temperature, solar radiation, precipitation and wind speed, respectively
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𝑛

)۱

1
2
) 𝑖𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,
𝑛
𝑖=1

)2

𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑛𝑖𝑚𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑜𝑏𝑠,

= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁

در ایررن معررادرت  nتعررداد روز مشرراهداتی  Xobs,iمقرردار متغیررر
مشاهده شده برای روز iاد و  Xmodel,iمقدار متغیر شربیهسرازی شرده
 )AgMERRAبرررای روز iاد  Xobs,maxحررداک ر و  Xobs,minحررداا
مقدار متغیر مشاهده شده میباشد.
از آنجایی که مقدار عملکررد شربیه سرازی شرده در شررایط دیرر
حساسیت زیادی به مقدار ک بارش و توزی آن در طرول ،نرد هفتره
نسبت به بارش در مقیاس زمانی روزانره دارد  )4۱مقایسره بارنردگی
 AgMERRAبا بارندگی مشاهداتی در سره مقیراس زمرانی روزانره
۱۵روز و ماهانه انجاد شد .همچنین فراوانری روزهرای خشرک کرا ب
یعنرری یررک رویررداد بارنرردگی در دادههررای شرربکهبنرردی شررده
 AgMERRAگاارش نشرده اسرت در حرالیکره در دادههرای آب و
هوایی مشاهداتی ثبت شده است) و مرطوب کا ب یعنی یک رویرداد
بارندگی در دادههای شبکهبنردی شرده  AgMERRAگراارش شرده
است در حالیکه در دادههای آب و هوایی مشاهداتی ثبت نشده است)
در دادههای  AgMERRAنیرا محاسربه گردیرد .برا توجره بره عردد
اطعیت در دادههای بارندگی انردازهگیرری شرده و اثررات نسربی کرر
رویدادهای بارندگی خیلی کو،ک بر عملکرد شبیهسرازی شرده تنهرا
رویدادهای بارندگی بیشتر از شش میلریمترر بررای تجایره و تحلیر
روزهای مرطوب و خشک در نظر گرفته شد .)36
2
برای هر متغیر آب و هوایی در صورتی که همبستگی اروی > r
 )0/7اما توافق ضعی  )NRMSE> %30یا اریبی  m<0/8یرا 1/2<m
و  2<bدرصد میانگین مشاهدات) مشاهده شود باید تصحیح برر روی
دادههای شبکهبندی شده صورت گیرد  .)4۱نتایج حاصر از مقایسره
دادههای  AgMERRAو مشاهداتی مورد بررسی ارار گرفت با توجه
به همبستگی اوی  )r2>۰/7و توافق خوب با دادههرای آب و هروایی
مشاهداتی  )NRMSE<٪ 3۰همراه با اریبری کرر  0/8<m<۱/2یرا
 2>bدرصد میانگین دادههای آب و هوایی مشاهداتی) برین دادههرای
مشاهداتی و  AgMERRAدادههای  AgMERRAبه طور مسرتقیر
برای شبیهسازی نیاز آبی و عملکرد گندد استفاده شد.
نیاز آبی گندد با استفاده از مدل کرا وات  )۱4برای هر منطقره
برآورد گردید .دادههای مورد نیاز برای اجررای مردل شرام دادههرای
االیمی یا تب یر و تعرق مرج مجموع بارنردگی ماهانره و اطالعرات
مربوط به محصول یعنی تاریخ کاشت طول مراح م تل رشد گیاه
و ضرایب گیاهی) میباشد .کرا وات از روش پنمن مونتیث فائو برای

محاسبه تب یر و تعرق مرج استفاده میکند  )۱اما در این مطالعه برا
توجه به محدودیت دادههای االیمی تب یر و تعرق مرج با استفاده از
مدل  RefETو بر اساس روش پریستلی تیلور  )33محاسبه گردیرد و
به عنوان ورودی مدل کرا وات استفاده شد .ابالً اعتبار سنجی ایرن
روش برای مناطق مورد مطالعه در شرایط محدودیت دادههای االیمی
توسط محققران انجراد شرده اسرت  .)۱۱تراریخ کاشرت محصرول از
کشاورزان محلی و سازمان جهاد کشاورزی مناطق مورد مطالعره اخرذ
گردید .طول دوره رشد گندد از نشریه  ۵6آبیاری و زهکشری فرائو )۱
برای هر یک از مراح ،هارگانه رشد مرحله ابتدائی مرحلره رشرد و
توسعه گیاه مرحله میانی و مرحله نهایی) است راج شد .ضریب گیاهی
 )Kcمربوط به هر یک از مراح رشد گندد نیا از جردول ارائره شرده
توسط فائو  )۱است راج گردید ضرایب گیاهی مربوط به مراح اولیه
رشد  )Kc iniمیانی رشد  )Kc midو پایانی رشرد  )Kc endبره ترتیرب
 ۱/۱۵ ۰/4و  ۰/2۵بودند).
۱
تب یر و تعرق گیاه که به عنوان نیاز آبی گیراه  )CWRدر نظرر
گرفته میشود  )44به عمق آب مورد نیاز برای جبرران تلفرات آب از
طریق تب یر و تعرق گیاه گیراهی کره در شررایط پتانسری و بردون
محدودیت آب و مواد اذایی و در محیطی عاری از آفات بیماریهرا و
عل های هرز رشد یافته است) اطالق میگردد  .)2۰در مردل کررا
وات نیاز آبی گندد  )ETcبه وسیله ضرب ضریب گیاهی در تب یر و
تعرق مرج  )EToدر مراح رشدی م تل و با استفاده از معادله زیر
محاسبه میگردد.
ETc= Kc*ETo
)3
جهررت شرربیهسررازی عملکرررد گنرردد از مرردل CSM-CERES-
 Wheat2موجود در بسته نردافااری  )۱9 DSSAT 4.6استفاده شد.
این مدل رشد و نمرو گیراه را در مقیراس زمرانی روزانره شربیهسرازی
می نماید .در این مطالعه از ضرایب ژنتیکری رارر سررداری کره اربال
توسط عیشی رضائی و بنایان  )۱3و بنایان و همکاران  )3کرالیبره و
ارزیابی شده بود برای اجرای مدل  CSM-CERES-Wheatاسرتفاده
شد جدول  .)۱ورودی مورد نیاز بررای اجررای ایرن مردل عرالوه برر
ضرایب ژنتیکی رار مورد مطالعه ویژگیهای خاک مسائ مردیریتی
و متغیرهای االیمی است  .)4اطالعات مربوط به خاک ماننرد بافرت
خاک شوری اسیدیته مراده آلری) و مسرائ مردیریتی ماننرد تراریخ
کاشت تراکر کاشت فاصله ردی مقدار و زمان مصرف نهادهها) نیا
از کشاورزان محلی و سازمان جهاد کشاورزی در مناطق مورد مطالعره
جم آوری گردید .سسق عملکرد گندد دیر با استفاده از دادههرای آب
1- Crop water requirement
2- Cropping System Model-Crop Environment
Resource Synthesis-Wheat
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و هوایی مشاهداتی و شبکهبندی شده  AgMERRAبرای هر یک از
مناطق مورد مطالعه و دوره آماری بیان شده در جدول  ۱شربیهسرازی
گردید.
از ضررریب تغییرررات و نمررودار جعبررهای جهررت مقایسرره توزی ر و
پراکندگی نیاز آبی و عملکرد شبیهسازی شده برا اسرتفاده از دادههرای
 AgMERRAبا نیاز آبی و عملکرد شبیه سرازی شرده برا اسرتفاده از
داده های مشاهداتی استفاده شد .انحراف میانگین بلند مدت نیاز آبی و
عملکرد شبیه سرازی شرده برا اسرتفاده از دادههرای  AgMERRAاز
میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیه سازی شرده برا اسرتفاده از
داده های مشاهداتی نیا برای هر یک از مناطق مورد مطالعه محاسربه
گردید .آنالیا داده ها و رسر نمودارها با استفاده از نردافراار  Rصرورت
گرفت.

نتایج و بحث
تشعش خورشیدی  AgMERRAدر تمامی مناطق همبسرتگی و
توافق خوبی با دادههای مشاهداتی نشان داد جدول  .)2به طوری که
میانگین  RMSE r2و  NRMSEبررای تمرامی منراطق بره ترتیرب
 3/72 ۰/8۵مگاژول بر متر مرب در روز و  ۱6/۱6درصد بود .برا ایرن
وجود مقردار اریبری  )bبرین  -۰/9۱ترا  2/2۰متغیرر برود و تشعشر
خورشیدی  AgMERRAدر تمامی مناطق به جا سرباوار و نیشرابور
بیشتر از مقادیر مشاهداتی بود .بای و همکاران  )2نیا توافرق خروبی
بین دادههای تشعش خورشیدی ناسا و مشاهداتی برا  r2=۰/8۰و Mj
 RMSE= 3/4۱ m-2 d-1مشاهده نمودند اما تشعش خورشریدی ناسرا
در  28درصد از مناطق مورد مطالعه آنها کره دارای االیمری خشرک و
نیمه خشک بودند کمتر از مقادیر مشاهداتی بود.
در تمامی مکان ها مشرابه تشعشر خورشریدی دمرای حرداک ر و
حررداا  AgMERRAهمبسررتگی ارروی میررانگین  r2برررای تمررامی
مناطق به ترتیرب  ۰/9۵و  )۰/89و توافرق خروبی میرانگین RMSE
برای تمامی مناطق به ترتیب  2/8۱و  3/۰8مگاژول بر مترر مربر در
روز) با دمای حداک ر و حداا مشاهداتی نشان داد جدول  .)2لشکری
و همکاران  )24در بررسی اعتبارسرنجی دادههرای  AgMERRAبرا
دادههای ایستگاههای سینوپتیک متناظر نشان دادند که این مجموعره
داده در شبیهسازی حداک ر و حداا دمای روزانه و بارندگی در هرر دو
ایستگاه مشهد و گلمکان از ادرت باریی برخروردار بودنرد .در تمرامی
مناطق به جا تربت حیدریه سرباوار و نیشرابور جهرت اریبری دمرای
حداک ر متفاوت از جهت اریبی دمای حداا بود جردول  .)2بره طرور
م ال در گناباد دمای حداک ر  ۱/33 AgMERRAدرجره سرانتیگرراد
کمتر از مشاهداتی بود در حالی کره دمرای حرداا  AgMERRAدر
این منطقه  ۰/39درجه سانتیگراد بیشتر از دمرای حرداا مشراهداتی
بود .در مقاب در شهرسرتان تربرت حیدریره هرر دو دمرای حرداا و
حداک ر  AgMERRAدر حدود  4/2درجه سانتیگراد بیشتر از دمرای

419

حداا و حداک ر مشاهداتی بود .وایت و همکاران  )42اریبی متفاوتی
بین دمای ناسا و مشاهداتی به دست آوردند و بیان داشتند که این امر
می تواند به تغییر در ارتفاع مواعیت ،شررانردازها حضرور بدنرهای از
آبهای بارگ یا مشکالت مدلهای شبیهسازی اسرتفاده شرده بررای
است راج دمای ناسا مربوط باشد.
در بین تمامی مناطق کمترین میاان توافق برای هر سره پرارامتر
در شهرستان تربت حیدریه حاصر شرد جردول  .)2دلیر ایرن امرر
می تواند به شرایط توپوگرافی این منطقه مربوط باشد .بره طرور کلری
مقدار هر یک از دادههای شبکه بندی شده میرانگین منراطق م تلر
موجود در هر شبکه است  .)42لذا زمانی که در یک شبکه توپوگرافی
یکنواخت نباشد بهویژه در مناطق کوهسرتانی داده یرک ایسرتگاه بره
طور ااب توجهی متفاوت از میانگین گاارش شده برای آن شبکه که
ایستگاه هواشناسی در آن ارار دارد) خواهد بود .وان وارت و همکراران
 )4۱وان وارت و همکاران  )4۰و برای و همکراران  )2نیرا توافرق
خوبی بین دادههای ناسا و مشاهداتی برای مناطق با توپوگرافی نسربتا
مسطح و توافق ضعی را در مناطق برا توپروگرافی نراهمگن گراارش
نمودند.
از  9منطقه مورد مطالعه داده های مشراهداتی سررعت براد تنهرا
برای مناطق تربت جاد سباوار او،ان کاشمر مشهد و نیشابور برای
دوره آماری مورد مطالعه مربوط به هر ایستگاه جدول  )۱در دسرترس
بودند .نتایج مقایسه ایرن پرارامتر از مجموعره داده  AgMERRAبرا
مقادیر متناظر مشاهداتی آن بیانگر همبستگی ضعیفی یعنی میرانگین
 r2برای شش منطقه  )۰/۱8بین این دادهها بود با این وجود میرانگین
مقادیر  RMSEو  NRMSEبرای شش منطقه به ترتیرب  ۱/87مترر
بر ثانیه و  ۱7/49درصد بود جدول  .)3علیرار توافق ااب ابول برا
توجه به همبستگی ضعی مشاهده شده نمیتوان از دادههای سررعت
باد  AgMERRAدر هیچ یک از شش مناطق مورد بررسی حتری برا
انجاد تصحیح به عنوان جایگاینی بررای مقرادیر مشراهداتی اسرتفاده
نمود.
دادههای بارندگی روزانره  AgMERRAتوافرق خروب میرانگین
 RMSEو  NRMSEبرای تمامی مناطق به ترتیب  2/2۵میلیمترر و
 4/94درصد) اما همبستگی ضعی میانگین  r2برای تمرامی منراطق
 )۰/34و اریبری بارگری  mبررای اک رر منراطق کمترر از  ۰/8و  bدر
تمامی مناطق بیشرتر از  2درصرد میرانگین مشراهدات) برا دادههرای
ایستگاههای سینوپتیک متناظر نشان داد جدول  .)4علت ایرن امرر را
می توان به تغییرات زیاد خصوصیات بارندگی از جمله شردت و مقردار
آن حتی در حوضههای کو،ک  )۱2مررتبط دانسرت .بره طروریکره
پیلگریر و همکاران  )۱998نیا بیان داشتند بررسی رفتار بارنردگی در
مناطق خشک و نیمه خشک حاکی از تغییرات مکرانی و زمرانی زیراد
بارندگی در این مناطق میباشد.
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جدول  -۳مقایسه سرعت باد  AgMERRAبا مقادیر مشاهداتی متناظر در مناطق مورد مطالعه
Table 3- Comparison of AgMERRA versus observed wind speed in the studied areas
Obs. mean

NRMSE

RMSE

r2

m

b

4.00

13.55

1.68

0.48

0.90

0.76

-

-

-

-

-

-

3.12

14.02

1.73

0.18

0.61

1.55

-

-

-

-

-

-

1.78

18.47

1.82

0.02

0.20

1.30

1.37

22.31

2.05

0.20

0.38

0.27

-

-

-

-

-

-

2.54

10.49

1.93

0.06

0.33

1.68

1.28

26.07

2.03

0.11

0.30

0.45

مکان
Site

تربت جاد
Torbat Jam

تربت حیدریه
Tobat Heydarieh

سباوار
Sabzevar

سرخق
Sarakhs

او،ان
Ghoochan

کاشمر
Kashmar

گناباد
Gonabad

مشهد
Mashhad

نیشابور
Neyshabour

 NRMSE RMSE r2 m bو  Obs. meanبه ترتیب بیانگر عرض از مبد شیب ضریب تبیین مجذور میانگین مربعات خطا مجذور میانگین مربعات خطای نرمال شده و
میانگین مقادیر مشاهداتی میباشند
b, m, r2, RMSE, NRMSE and Obs. mean are intercept, slope, coefficient of determination, root mean square error, normalized root
mean square error and observed mean, respectively

در مطالعه لشکری و همکاران  )۱۵نیا مقادیر  RMSEحراکی از
کارایی باری مدل برای دوره  ۱98۰تا  2۰۱۰در مشهد و گلمکان بود
اما مقدار  r2به دست آمده گویای این حالت نبود.
بررا ایررن وجررود صررالحنیررا و همکرراران  )37در مطالعرره ت مررین
شرراخصهررای خشکسررالی هواشناسرری بررا اسررتفاده از دادههررای
 AgMERRAو مشاهداتی نشان دادند که دادههای بارنردگی روزانره
 AgMERRAو مشاهداتی در دوره  ۱987تا  2۰۱۰در ایسرتگاههرای
مشهد و او،ان توافق خوبی با مقادیر مشاهداتی داشتند  r2به ترتیب
 ۰/9۰و .)۰/84
از آنجایی که همبستگی ضعی و اریبری بارگری برین دادههرای
بارندگی روزانه  AgMERRAبا دادههای مشاهداتی بهدست آمد و برا
توجه به این کره مقردار عملکررد شربیه سرازی شرده در شررایط دیرر
حساسیت زیادی به مقدار ک بارش و توزی آن در طرول ،نرد هفتره
نسبت به بارش در مقیراس زمرانی روزانره دارد  )4۱جهرت بررسری
امکان اسرتفاده از دادههرای بارنردگی  AgMERRAدر شربیهسرازی
عملکرررد مقایسرره بررین بارنرردگی  AgMERRAو مشرراهداتی در دو
مقیاس زمانی ۱۵روز و ماهانره نیرا انجراد شرد جردول  .)4میرانگین
 RMSEو  NRMSEحاصرر ر از مقایسرررره مجمرررروع بارنرررردگی
 AgMERRAدر مقیاس زمانی  ۱۵روز با بارندگی مشراهداتی بررای
تمامی مناطق به ترتیب  7/۵4میلیمتر و  7/8۵درصد بود جردول .)4

در تمامی مناطق مجموع بارندگی  AgMERRAدر مقیاس زمانی ۱۵
روز همبستگی خروب  r2بیشرتر از  )۰/7و اریبری کمری < m <۰/8
 )۱/2با بارندگی مشاهداتی نشان داد جدول  .)4در نظر گرفتن مقیاس
زمانی ماهانه در مقایسه بارندگی  AgMERRAبرا مشراهداتی سربب
افاایش مقادیر  RMSEو  NRMSEمیانگین  RMSEو NRMSE
برای تمامی منراطق بره ترتیرب  ۱۰/۵6میلریمترر و  8/۱7درصرد) و
وضعیت بدتر مقادیر  bو  mنسبت به مقیاس زمانی  ۱۵روز گردید .برا
این وجود همبستگی میانگین  r2برای تمامی مناطق به ترتیب )۰/8۵
خوبی بین بارندگی ماهانه  AgMERRAبا دادههای مشاهداتی وجود
داشت جدول  .)4با توجه به نتایج به دست آمده در بین مقیاسهرای
زمانی مورد مطالعه نتایج حاصر از ارزیرابی بانردگی  AgMERRAو
مشاهداتی در مقیاس زمانی  ۱۵روز وضعیت مطلوب تری را نشران داد
جدول .)4
فراوانررری روزهرررای مرطررروب و خشرررک کرررا ب در دادههرررای
 AgMERRAدر جدول  ۵نشان داده شرده اسرت .میرانگین فراوانری
روزهای مرطوب و خشک کا ب در تمامی مناطق بره ترتیرب  ۰/۵6و
 ۰/49درصد بود .بیشترین و کمترین فراوانی روزهای مرطروب کرا ب
به ترتیب با  ۱/۵۱و  ۰/27درصرد در ایسرتگاههرای تربرت حیدریره و
سرخق مشاهده گردید.
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جدول  -۵فراوانی روزهای مرطوب و خشک کاذب در دادههای آب و هوایی شبکهبندی شده  AgMERRAدر مناطق مورد مطالعه
Table 5- Frequency of false wet and false dry days in AgMERRA gridded weather data in the studied areas

روز خشک کاذب
(درصد)

روز مرطوب کاذب (درصد)

مکان

False wet days %

Site

0.31

0.44

تربت جاد

0.65

1.51

0.48

0.39

0.32

0.27

0.70

0.36

0.62

0.51

0.30

0.39

0.57

0.11

0.63

1.02

False dry days %

با این وجود شهرستانهای او،ران و تربرت جراد بره ترتیرب برا
میانگین  ۰/7۰و  ۰/3۱درصد بیشترین فراوانی روزهای خشک کرا ب
را به خود اختصاص دادند .با توجه به نتایج حاصله میتوان بیان نمرود
که توزی دادههای بارندگی  AgMERRAنادیک به توزی دادههرای
بارندگی مشاهداتی بود .لشرکری و همکراران  )24بیران داشرتند کره
اگر،ه دادههای  AgMERRAتلفیقی از دادههای جمر آوری شرده از
سطح ایستگاههای زمین مرج می باشد برا ایرن وجرود مسرئله عردد
ت مین دایق توزی بارندگی هنوز به اوت خود باایمانده است.
شک  2نیاز آبی گندد دیر شبیهسازی شده با استفاده از دادههای
مشاهداتی و  AgMERRAرا نشران مریدهرد .برر مبنرای دادههرای
مشاهداتی میانگین بلندمدت نیاز آبری در کر منطقره مرورد مطالعره
 2۰7/۰4میلی متر بود .به طوری که شهرسرتان مشرهد و نیشرابور بره
ترتیب با میانگین  ۱74/6۵و  27۰/۰7میلیمتر بره ترتیرب کمتررین و
بیشترین نیاز آبی را دارا بودند .پراکندگی نیاز آبی شبیهسازی شرده برا
استفاده از دادههای  AgMERRAو مشراهداتی برا توجره بره طرول
جعبه) تنها برای مناطق سباوار او،ان گناباد و مشهد نادیک به هرر
بود اما نحوه توزی حداا و حداک ر نیراز آبری شربیهسرازی شرده برا
استفاده از دادههای  AgMERRAدر تمامی مناطق متفاوت از مقادیر
شبیهسازی شده با استفاده از دادههای مشاهداتی بود شک  .)2با این
وجود تفاوت ضریب تغییرات نیاز آبی شبیهسرازی شرده برا اسرتفاده از
دادههای  AgMERRAاز ضریب تغییرات نیاز آبی شبیهسرازی شرده
با استفاده از دادههای مشاهداتی تنها برای مناطق تربرت جراد تربرت

Torbat Jam

تربت حیدریه
Tobat Heydarieh

سباوار
Sabzevar

سرخق
Sarakhs

او،ان
Ghoochan

کاشمر
Kashmar

گناباد
Gonabad

مشهد
Mashhad

نیشابور
Neyshabour

حیدریه و گناباد خارج از محدوده ااب پذیرش  -۵ترا  +۵درصرد )4۱
ارار داشت شک  .)3به طور کلی می توان بیان نمود کره اسرتفاده از
دادههای  AgMERRAنتوانست تغییرات درون سالی نیاز آبی در این
مناطق را به خوبی نشان دهد.
نیاز آبی شبیهسازی شده با استفاده از دادههرای  AgMERRAدر
مناطق تربت جاد تربت حیدریه سباوار کاشمر و مشهد بیشتر از نیاز
آبی شبیهسازی شده با استفاده از دادههای مشاهداتی برود شرک .)4
به طوری که میاان انحراف میانگین نیراز آبری شربیهسرازی شرده برا
استفاده از دادههای  AgMERRAاز نیاز آبری شربیه سرازی شرده برا
استفاده از داده های مشاهداتی بررای ایرن منراطق بره ترتیرب 9/۰7
 6/9۰ 7/22 28/۵4و  3/9۵درصد بود .در او،ان میانگین نیراز آبری
شبیه سازی شده با اسرتفاده از دادههرای  AgMERRAو مشراهداتی
بسیار به هر نادیک بودند انحراف  ۱/67درصد) و در مرابقی منراطق
نیاز آبی شبیه سازی شده با استفاده از دادههای  AgMERRAکمتر از
مشاهداتی بود .میاان انحراف نیاز آبی شبیهسازی شرده برا اسرتفاده از
دادههای  AgMERRAاز نیاز آبی شربیه سرازی شرده برا اسرتفاده از
دادههای مشاهداتی نیا برای تماد مناطق به جا تربت حیدریه و گناباد
در بازه ااب پذیرش  -۱۰تا  +۱۰درصد  )4۱اررار داشرت .ایرن امرر
می تواند به دلی تفاوت بیشتر مقادیر تشعش خورشیدی دمای حداک ر
و حداا  AgMERRAبا مقادیر مشاهداتی در تربت حیدریه و گناباد
نسبت به سایر مناطق باشد جدول .)2
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Figure 2- Box plots of simulated crop water requirement during growth season of rainfed wheat using observed weather data
(OWD) and AgMERRA in the studied areas

شک  ۵عملکرد گندد شبیهسرازی شرده برا اسرتفاده از دادههرای
مشاهداتی و  AgMERRAرا نشان میدهد .میانگین عملکررد گنردد
دیر در ک منطقره مرورد مطالعره  4۱۵/3۵کیلروگرد در هکترار برود.
شهرستان گناباد با میانگین حدود  22۵کیلوگرد در هکتار و او،ان برا
 ۵4۰کیلوگرد در هکتار به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین عملکرد
را دارا بودند .توزی و پراکندگی عملکرد شبیه سازی شده با اسرتفاده از
دادههررای  AgMERRAدر اک ررر منرراطق مررورد مطالعرره متفرراوت از
عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای مشاهداتی برود شرک
 .)۵حررداک ر عملکرررد شرربیهسررازی شررده بررا اسررتفاده از دادههررای
 AgMERRAدر تربت جاد بیشتر و در او،ان گناباد و مشهد کمترر
از حداک ر عملکرد شبیه سازی شده با استفاده از دادههرای مشراهداتی
بود .در مابقی مناطق این دو عملکرد به یکدیگر نادیک بودند .با ایرن
وجررود حررداا عملکرررد شرربیهسررازی شررده بررا اسررتفاده از دادههررای
 AgMERRAدر تمامی موارد متفاوت از حداا عملکرد شبیهسرازی

شده با استفاده از دادههای مشاهداتی بود .با توجه بره ایرنکره طرول
جعبه دامنه ،ارکی یعنی  ۵۰درصد میانی نمررات را نشران مریدهرد
تنها در مناطق سرخق او،ان و گناباد پراکندگی عملکرد شبیهسازی
شده با استفاده از دادههای  AgMERRAو مشاهداتی مشابه یکدیگر
بود .با این وجود ضریب تغییرات عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از
دادههررای  AgMERRAدر اک ررر منرراطق مشررابه ضررریب تغییرررات
عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای مشاهداتی برود شرک
 .)3به طوری که ضریب تغییرات عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از
دادههای  AgMERRAتنها برای او،ان و مشهد خرارج از محردوده
محدوده اابر پرذیرش  -۵ترا  +۵درصرد ضرریب تغییررات عملکررد
شبیه سازی شده با استفاده از دادههای مشراهداتی و بررای کاشرمر در
نادیک این محدوده ارار داشت شک  .)3لذا در بررسی تغییر پرذیری
عملکرد بهتر است برا احتیراط و شراید پرق از انجراد تصرحیحات برا
روشهای تصحیح اریبی موجود از این مجموعه داده استفاده نمود.
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 از ضریب تغییرات شبیهسازیAgMERRA عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای آب و هوایی/ تفاوت ضریب تغییرات نیاز آبی-۳ شکل
( در مناطق مورد مطالعهOWD) با استفاده از دادههای آب و هوایی مشاهداتی
Figure 3- Deviation inter-annual coefficient of variation (CV) in crop water requirement/yield simulated with AgMERRA
weather data from long-term average CV simulated entirely with OWD in the studied areas

 از میانگین بلندمدتAgMERRA عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای آب و هوایی/ انحراف میانگین بلندمدت نیاز آبی-۴ شکل
( در مناطق مورد مطالعهOWD) شبیهسازی با استفاده از دادههای آب و هوایی مشاهداتی
Figure 4- Deviation of long-term average crop water requirement/yield simulated with AgMERRA weather data from
longterm average simulated entirely with OWD in the studied areas
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شکل  -۵نمودار جعبهای عملکرد شبیهسازی شده گندم دیم با استفاده از دادههای آب و هوایی مشاهداتی ) (OWDو  AgMERRAدر مناطق
مورد مطالعه
Figure 5- Box plots of simulated yield of rainfed wheat using observed weather data (OWD) and AgMERRA in the studied
areas

میانگین بلند مدت عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای
 AgMERRAدر منرراطق تربررت جرراد مشررهد و نیشررابور بیشررتر از
میانگین بلند مدت عملکرد شبیه سازی شرده برا اسرتفاده از دادههرای
مشاهداتی بود شرک  .)3بره طروری کره میراان انحرراف عملکررد
شبیه سازی شده با اسرتفاده از دادههرای  AgMERRAاز مشراهداتی
برای این مناطق به ترتیب  2/7۵ ۵/۵2و  6/44درصد بود شک .)3
در مناطق تربت حیدریه و سباوار این دو عملکرد بسیار به هر نادیک
بودند هردو با میاان انحراف  ۰/32درصد) و در مابقی مناطق عملکرد
شبیه سازی شده با استفاده از دادههای  AgMERRAکمتر از عملکرد
شبیه سازی شده با استفاده از دادههای مشراهداتی برود شرک  .)3در
مطالعات ابلی علت اصلی اختالف بین عملکرد شربیهسرازی شرده برا
استفاده از دادههای شبکه بندی شده و مشاهداتی را ناشری از اخرتالف
بین تشعش خورشیدی مجموعه داده ها و مشاهداتی گراارش نمودنرد

که ناشی از توپوگرافی ایر یکنواخت و پیچیده منراطق مرورد مطالعره
بوده است  4۱ 4۰ 2و  .)42انحراف میرانگین بلنرد مردت عملکررد
شبیهسازی شده با استفاده از دادههای شبکهبندی شده AgMERRA
از میانگین بلند مدت عملکرد شبیهسازی شده با اسرتفاده از دادههرای
مشاهداتی در تمامی مناطق در بازه  -۱۰تا  +۱۰درصرد اررار داشرت.
این امر بیانگر اابلیت خروب داده هرای  AgMERRAجهرت بررآورد
میاتگین بلند مدت عملکرد گندد دیر در مناطق مورد مطالعه میباشد.
وان وارت و همکاران  )4۱در مطالعهای بر روی دادههای شبکهبندی
شده پروژه پاور ناسا بیان داشتند که عملکرد شبیهسرازی شرده گنردد
برنج و رت در  33و  22درصد از مناطق مورد مطالعه به ترتیب بیشتر
و کمتر از بازه  -۱۰تا  +۱۰درصد عملکرد شبیهسازی شده با اسرتفاده
از دادههای مشاهداتی ارار داشت.
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 در تمرامی منراطق بره جراAgMERRA دادههای شبکهبندی شرده
تربت حیدریه و گناباد برای نیاز آبی نادیک به میانگین بلند مدت نیراز
.آبی و عملکرد شبیهسازی شده با استفاده از دادههای مشراهداتی برود
در نتیجه با توجه به اینکه حداا داده آب و هوایی مرورد نیراز بررای
اجرای اک ر مدلهای شبیه سرازی گیراه زراعری تشعشر خورشریدی
AgMERRA بارندگی دمای حداک ر و حداا بروده مجموعره داده
اابلیت خوبی برای استفاده در مدلسازی گیاه و شبیهسازی نیاز آبری و
 بنابراین از این مجموعه داده میتوان جهرت مطالعراتی.عملکرد دارند
همچون تغییر االیر خأل عملکرد و امنیت اذایی که به میانگین بلنرد
 البتره برا.مدت عملکرد نیاز دارند در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود
توجه به اینکه این دادهها بردون تصرحیح جهرت بررآورد نیراز آبری و
عملکرد استفاده شدند اابلیت اطمینران دادههرای شربکهبنردی شرده
 در منطقه مورد مطالعه بهویژه در تربت حیدریه و گنابادAgMERRA
میتواند با مقایسه و واسنجی فصلی یا طی دوره رشد گیراه بره جرای
.ارزیابی سارنه که در این مطالعه استفاده شد یهبود یابد

نتیجهگیری
با توجه به این که دادههای شبکهبندی شده تشعشر خورشریدی
 در مناطق االیمی خشک نیمرهAgMERRA دمای حداک ر و حداا
خشک و معتدل استان خراسان رضوی همبستگی و توافرق خروبی برا
دادههای مشاهداتی داشتند میتوان از این دادهها در مکانهای فاارد
ایستگاه هواشناسی و یا مناطق دارای ایستگاه با دادههرای نرااص یرا
 با این حرال.دوره آماری کوتاه در استان خراسان رضوی استفاده نمود
 بررا مقررادیرAgMERRA مقایسرره بارنرردگی روزانرره و سرررعت برراد
مشاهداتی متناظر بیانگر عدد اابلیت بارندگی روزانه و سرعت باد ایرن
.مجموعه داده برای استفاده در این منطقه بود
همچنین نتایج نشان داد که شبیهسازیهای مبتنری برر دادههرای
 در برخرری منرراطق تغییرررات درون سررالی نیرراز آبرری وAgMERRA
 لذا میتوان بیان داشت که دادههای.عملکرد را به خوبی نشان ندادند
 برای شبیه سرازی دایرق نیراز آبری وAgMERRA شبکه بندی شده
 برا ایرن وجرود.عملکرد در یک سال خاص زیاد ااب اعتمراد نیسرتند
میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیه سازی شرده برا اسرتفاده از

منابع
1- Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., and Smith D. 1998. Crop Evapotranspiration. FAO irrigation and drainage paper
No.56. FAO, Rome, Italy.
2- Bai J., Chen X., Dobermann A., Yang H., Cassman K.G., and Zhang F. 2010. Evaluation of NASA satellite- and
model-derived weather data for simulation of maize yield potential in China. Agronomy Journal, 102: 9–16.
3- Bannayan M., Mansoori H., and Rezaei E.E. 2014. Estimating climate change, CO2 and technology development
effects on wheat yield in northeast Iran. Biometeorology, 58: 395-405.
4- Bannayan M., Paymard P., and Ashraf B. 2016. Vulnerability of maize production under future climate change:
possible adaptation strategies. Journal of Science of Food and Agriculture, 96: 4465-4474.
5- Battisti D.S., and Naylor R.L. 2009. Historical warnings of future food insecurity with unprecedented seasonal
heat. Science, 323: 240–244.
6- Bondeau A., Smith P.C., Zaehle S., Schaphoff S., Lucht W., Cramer W., Gerten D., Lotze-Campen H., Müller C.,
Reichstein M., and Smith B. 2007. Modelling the role of agriculture for the 20th century global terrestrial carbon
balance. Global Change Biology, 13: 679–706.
7- Boote K.J., Jones J.W., and Pickering N.B. 1996. Potential uses and limitations of crop models. Agronomy Journal,
88: 704–716.
8- Bosilovich M.G., Chen J., Robertson F.R., and Adler R.F .2008. Evaluation of global precipitation in reanalysis.
Journal of Applied Meteorological Climatology, 47: 2279-2299.
9- Ceglar A., Toreti A., Balsamo G., and Kobayashi S. 2017. Precipitation over Monsoon Asia: a comparison of
reanalyses and observations. Journal of Climate, 30(2): 465–476.
10- Daly C., Neilson R.P., and Phillips D.L. 1994. A statistical-topographic model for mapping climatological
precipitation over mountainous terrain. Journal of Applied Meteorology, 33: 140-158.
11- Dehghan H., and Alizadeh A. 2012. Evaluation and calibration of different methods to estimate reference crop
evapotranspiration under climatic data limitations (Case study: Khorasan Razavi province). Iranian Journal of
Water and Soil, 26(1): 236-250. (In Persian with English abstract)
12- Dinku T., Connor S.J., Ceccato P., and Ropelewski C.F. 2008. Comparison of global gridded precipitation products
over a mountainous region of Africa. International Journal of Climatology, 28: 1627–1638.
13- Eyshi Rezaie E., and Bannayan M. 2012. Rainfed wheat yields under climate change in northeastern Iran.
Meteorological Applications, 19(3): 346-354.
14- FAO, 1992. CROPWAT; a Computer Program for Irrigation Planing and Management, FAO Irrigation and
Drainage Paper No. 46 Food and Agriculture Organization, Rome.

1397  تیر-  خرداد، 2 شماره،32  جلد،نشریه آب و خاك

428

15- Folberth C., Gaiser T., Abbaspour K.C., Schulin R., and Yang H. 2012. Regionalizationof a large-scale crop
growth model for Sub-Saharan Africa Model setup,evaluation, and estimation of maize yields. Agriculture,
Ecosystems and Environment, 151: 21–33.
16- Folberth C., Yang H., Gaiser T., Abbaspour K.C., and Schulin R. 2013. Modeling maizeyield responses to
improvement in nutrient, water and cultivar inputs inSub-Saharan Africa. Agricultural Systems, 119: 22–34.
17- Foley J.A., Defries R., Asner G.P., Barford C., Bonan G., Carpenter S.R., Chapin F.S., Coe M.C., Daily G.C.,
Gibbs H.K., Helkowski J.H., Holloway T., Howard E.A., Kucharik C.J., Monfreda C., Patz J.A., Prentice I.C.,
Ramankutty N., and Synder P.K. 2005. Global consequences of land use. Science, 309: 570–574.
18- Grassini P., Van Bussel L.G.J., Van Wart J., Wolf J., Claessens L., Yang H., Boogaard H., de Groot H., Van
Ittersum M.K., and Cassman K.G. 2015. How goodis good enough? Data requirements for reliable crop yield
simulations andyield-gap analysis. Field Crops Research, 177: 49–63.
19- Hoogenboom G., Jones J.W., Wilkens P.W., Porter C.H., Boote K.J., Hunt L.A., Singh U., Lizaso J.I., White J.W.,
Uryasev O., Ogoshi R., Koo J., Shelia V., and Tsuji G.Y. 2014. Decision Support System for Agrotechnology
Transfer (DSSAT) Version 4.6 (www.DSSAT.net). DSSAT foundation prosser, Washington.
20- Jensen M.E., and Allen R.G. 2016. Evaporation, evapotranspiration, and irrigation water requirements. ASCE
manuals and reports on engineering practice No. 70, 2nd edn. American society of civil engineers, Reston.
21- Jones P.G., and Thornton P.K. 2013. Generating downscaled weather data from a suite of climate models for
agricultural modelling applications. Agricultural Systems, 114: 1-5.
22- Joyce R.J., Janowiak J.E., Arkin P.A., and Xie P. 2004. CMORPH: A method that produces global precipitation
estimates from passive microwave and infrared data at high spatial and temporal resolution. Journal of
Hydrometeorology, 5: 487- 503
23- Kanamitsu M., Ebisuzaki W., Woolen J., Yang S., Hnilo J.J., Fiorino M., and Potter G.L. 2002. NCEP–DOE
AMIP-II reanalysis (R-2). Bulletin of the American Meteorological Society. 83: 1631–1643.
24- Lashkari A., Bannayan M., Koocheki A., Alizadeh A., Choi Y.S., and Park S.K. 2016. Applicability of AgMERRA
forcing dataset for gap-filling of in-situ meteorological observation, case study: Mashhad Plain. Journal of Water
and Soil, 29(6): 1749-1758. (In Persian with English abstract)
25- Licker R., Johnston M., Foley J.A., Barford C., Kucharik C.J., Monfreda C., and Ramankutty N. 2010. Mind the
gap: how do climate and agriculturalmanagement explain the ‘yield gap’ of croplands around the world? Global
Ecology and Biogeography, 19: 769–782.
26- Lobell D. 2007. Changes in diurnal temperature range and national cereal yields. Agricultural and Forest
Meteorology, 145: 229–238.
27- Lobell D.B., Burke M.B., Tebaldi C., Mastrandrea M.D., Falcon W.P., and Naylor R.L. 2008. Prioritizing climate
change adaptation needs for food security in 2030. Science, 319: 607–610.
28- Miri M., Azizi G., Khoshakhlagh F., and Rahimi M. 2017. Evaluation statistically of temperature and precipitation
datasets with observed data in Iran. Iran-Watershed Management Science & Engineering, 10(35): 39-50. (In
Persian with English abstract)
29- Mohanty M., Sinha N.K., and Patra A.K. 2015. Crop Growth Simulation Models in Agricultural Crop Production.
Pages 1-27 in Crop Growth Simulation Modelling and Climate Change. Mohanty, M., Sinha, N. K., Hati, K. M.,
Chaudhary, R. S., Patra, A.K. ed., Scientific Publishers, India.
30- New M., Lister D., Hulme M., and Makin I. 2002. A high-resolution data set of surfaceclimate over global land
areas. Climate Research, 21: 1–25.
31- Quaye-Ballard J.A., An R., Ruan R., Adjei K.A., and Akorful-Andam S. 2013. Validation of climate research unit
high resolution time-series rainfall data over three source region: results of 52 years. Advanced Materials Research,
26(73): 3542-3546.
32- Pilgrim D.H., Chapman T.G., and Doran D.G. 1998. Problems of rainfall-runoff modeling in arid and semiarid
regions. Hydrological Sciences Journal, 33(4): 379-400.
33- Priestley C.H.B., and Taylor R.J. 1972. On the assessment of surface heat-flux and evaporation using large-scale
parameters. Monthly Weather Review, 100: 81– 92.
34- Richardson C.W. 1981. Stochastic simulation of daily precipitation, temperature, and solar radiation. Water
Resources Research, 17: 182-190.
35- Ruane A.C., Goldberg R., and Chryssanthacopoulos J. 2015. Climate forcing datasets for agricultural modeling:
Merged products for gap-filling and historical climate series estimation. Agricultural and Forest Meteorology, 200:
233-248.
36- Sadras V.O. 2003. Influence of size of rainfall events on water-driven processes. I.Water budget of wheat crops in
south-eastern Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 54: 341–351.
37- Salehnia N., Alizadeh A., Sanaeinejad H., Bannayan M., Zarrin A., and Hoogenboom G. 2017. Estimation of

429

38-

39404142-

4344-

...  در شبیهسازي عملکردAgMERRA ارزیابی دادههاي شبکهبندي شده

meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data.
Journal of Arid Land, 1-13.
Van Bussel L.G.J., Müller C., Van Keulen H., Ewert F., and Leffelaar P.A. 2011. The effect of temporal
aggregation of weather input data on crop growth models’results. Agricultural and Forest Meteorology, 151: 607–
619.
Van Ittersum M.K., Cassman K.G., Grassini P.G., Wolf J., and Tittonell P. 2013. Yield gap analysis with local to
global relevance-a review. Field Crops Research, 143: 4–17.
Van Wart J., Kersebaum K.C., Peng S., Milner M., and Cassman K.G. 2013. A protocol for estimating crop yield
potential at regional to national scales. Field Crops Research, 143: 34–43.
Van Wart J., Grassini P., Yang H., Claessens L., Jarvis A., and Cassman K.G. 2015. Creating long-term weather
data from thin air for crop simulation modeling. Agricultural and Forest Meteorology, 209: 49-58.
White J.W., Hoogenboom G., Hoell P.W., and Stackhouse Jr P.W. 2008. Evaluation of NASA satellite- and
assimilation model-derived long-term daily temperature data over the continental US. Agricultural and Forest
Meteorology, 148: 1574–1584.
White J.W., Hoogenboom G., Stackhouse Jr P.W., and Hoell J.M. 2008. Evaluation of satellite-based, modeledderived daily solar radiation data for the continental United States. Agronomy Journal, 103(4): 1242–1251.
Zhiming F., Dengwei L., and Yuehong Z. 2007. Water requirements and irrigation scheduling of spring maize
using GIS and CropWat model in Beijing-Tianjin-Hebei region. Chinese Geographical Science, 7(1): 56-63.

Journal of Water and Soil
Vol. 32, No. 2, May.-Jan. 2018, p. 415-431

(ﻧﺸﺮﯾﻪ آب و ﺧﺎك )ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي
1397  ﺗﯿﺮ-  ﺧﺮداد، 2 ﺷﻤﺎره،32  ﺟﻠﺪ، ﻧﺸﺮﯾﻪ آب و ﺧﺎك430
415-431 . ص،1397  ﺧﺮداد – ﺗﯿﺮ،2  ﺷﻤﺎره،32 ﺟﻠﺪ

Evaluation of Grided AgMERRA Weather Data for Simulation of Water
Requirement and Yield of Rainfed Wheat in Khorasan Razavi Province
F. Yaghoubi3- M. Bannayan Aval2*- Gh.A. Asadi3
Received: 04-12-2017
Accepted: 09-04-2018
Introduction: Estimating crop water requirement, crop yield and their temporal and spatial variability using
crop simulation models are essential for analysis of food security, assessing impact of current and future climates
on crop yield and yield gap analysis, however it requires long-term historical daily weather data to obtain robust
predictions. Depending on the degree of weather variability among years, at least 10–20 years of daily weather
data are necessary for reliable estimates of crop yield and its inter-annual variability. In many regions where
crops are grown, daily weather data of sufficient quality and duration are not available. In this way, gridded
weather databases with complete terrestrial coverage are available which require comprehensive validation
before any application. These weather databases typically derived from global circulation computer models,
interpolated weather station data or remotely sensed surface data from satellites. The aims of this study were to
evaluate differences between grided AgMERRA weather data and ground observed data and quantify the impact
of such differences on simulated water requirement and yield of rainfed wheat at 9 different locations in
Khorasan Razavi province.
Materials and Methods: AgMERRA dataset (NASA’s Modern-Era Retrospective analysis for Research and
Applications) was selected as the girded weather data source for use in this study because it is publically
accessible. We evaluated AgMERRA weather data against observed weather data (OWD) from 9 meteorological
stations (Torbat Jam, Torbat Heydarieh, Sabzevar, Sarakhs, Ghoochan, Kashmar, Gonabad, Mashhad, and
Neyshabour) in Khorasan Razavi province. For each weather variable (solar radiation, maximum temperature,
minimum temperature, precipitation, and wind speed), the degree of correlation and agreement between OWD
and AgMERRA data for the grid cell in which weather stations were located were evaluated. The intercept (b),
slope (m), and coefficient of determination (r2) of the linear regression were calculated to determine the strength
and bias of the relationship, while the root mean square error (RMSE) and normalized root mean square error
(NRMSE) were computed to measure the degree of agreement between data sources. Crop water requirement or
actual crop evapotranspiration (ETc) under standard condition was computed using CROPWAT 8.0. The CSMCERES-Wheat (Cropping System Model-Crop Environment Resource Synthesis-Wheat) model, included in the
Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT v4.6) software package was used to calculate
rainfed wheat yield. For each location in this study, rainfed wheat grain yield and water requirement were
simulated using ground-observed and AgMERRA weather data and outputs were compared with each other.
Results and Discussion: The results of this study showed that AgMERRA daily maximum and minimum
temperature and solar radiation showed strong correlation and good agreement with data from ground weather
stations. AgMERRA daily precipitation had low correlation and good agreement (mean r2= 0.34, RMSE= 2.25
mm and NRMSE= 4.94% across the 9 locations) with OWD daily values, but correlation with 15-day
precipitation totals were much better (mean r2 >0.7 across the 9 locations). There was reasonable agreement
between a number of observed dry and wet days with AgMERRA compared to OWD. Results indicated that
coefficient of variation of simulated water requirement and yield using AgMERRA weather data was remarkably
similar to the degree of variation observed in simulated water requirement and yield using OWD at all locations
(distribution of CVs in simulated water requirement and yield using AgMERRA weather data were within ±5%
of the CV calculated for simulated water requirement and yield using observed weather data) except Torbat Jam,
Torbat Heydarieh and Gonabad for water requirement and Mashhad, Kashmar and Ghoochan for yield. There
was good agreement between long-term average yield simulated with AgMERRA weather data and long-term
average yield simulated using observed weather data. For example, the distribution of simulated yields using
AgMERRA data was within 10% of the simulated yields using observed data at all locations. Using AgMERRA
weather data resulted in simulated crop water requirement that were not in close agreement with crop water
requirement simulated with ground station data at two location including Gonabad and Torbat Heydarieh.
Conclusions: These results supported the use of uncorrected AgMERRA daily maximum and minimum
3, 2 and 3- Ph.D. Student, Professor and Associate Professor of Agronomy Department, Faculty of Agriculture,
Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Respectively
(*- Corresponding Author Email: banayan@um.ac.ir)
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...  در شبیهسازي عملکردAgMERRA ارزیابی دادههاي شبکهبندي شده

temperature and solar radiation in areas that their weather stations only have a few years of daily weather records
available or areas without weather station. Considering the advantage of continuous coverage and availability,
use of AgMERRA dataset appears to be a promising option for simulation of long-term average yield and water
requirement, as well as for assessing impact of climate change on crop production and also estimating the
magnitude of existing gaps between yield potential and current average farm yield in Khorasan Razavi province.
But they are not very reliable for accurate simulation of water requirement and yield in a specific year and
estimate their inter-annual variation.
Keywords: Crop model, Precipitation, Regression, Weather data
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ارزیابی اثرات تغییراقلیم برروی رواناب سطحی و آب زیرزمینی با استفاده از مدل اقلیمی
( HadGEM2مطالعه موردی هشتگرد)
فاطمه سادات مرتضوی زاده -1مسعود

گودرزی*2

تاریخ دریافت1396/09/13 :
تاریخ پذیرش1397/02/03 :

چکیده
اين پژوهش با استفاده از مدلهای گزارش پنجم کمیته بینالدول تغییراقلیم سازمان ملل و تحت سناريوهای  RCPبه بررسي تأثیر پديده تغییر اقلیم
بر روی آب سطحي و زيرزمیني پرداخته است ،در اين تحقیق برای شبیه سازی سطح آب زيرزمیني و بررسي بيینن آب دشيت هگيت رد از کيد يددی
 MODFLOWدر داخل بسته  GMS10استفاده شده است .به منظور مدلسازی هدايت هیدرولیکي در حالت ماندگار و آبدهي ويژه در حالت غیرماندگار
واسنجي شد .به منظور برآورد بارندگي و دما در منطقه از مدل  HadGEM2تحت سناريوهای  RCP2.5و  RCP 8.5استفاده شد .ايين دادههيا توسي
مدل  LARS-WGبرای دوره  2040-2015برای منطقه ريزمقیاس نمايي شد .با مدل بارش رواناب  IHACRESمیزان روانياب منطقيه تحيت شيراي
تغییر اقلیم محاسبه شد .میزان نفوذ ناشي از رواناب مجددا به همراه پارامترهای تحت تأثیر تغییر اقلیم وارد مدل شده و شبیهسازی انجيا گرتيت .ميدل
کمي نگان داد که با وضعیت موجود آبخوان هگت رد با توجه به اتت ساالنهی  73سانتيمتری در زمان حال ،اين میزان اتت در آينده به بیگيتر از ايين
مقدار نیز نزول نمايد و آبخوان را از حالت بحراني به حالت توق بحراني تبديل نمايد .نتايج پیشبیني نگان مييدهيد کيه سيناريوی  RCP8.5وضيعیت
بحرانيتری نسبت به سناريوی  RCP2.5داشته و اتت سطح آب زيرزمیني برای بدترين حالت در منطقه در سال  2040با توجه بيه تيرث ثابيت بيودن
برداشت به میزان  18متر نسبت به زمان حال خواهد رسید.
واژههای کلیدی :دشت هگت

مقدمه

ردHadGEM2 ،MODFLOW ،IHACRES ،

1

پس از دوران صنعتي شدن کيه بگير توانسيت سير ت و میيزان
تولیدات خود را چندين برابر کند ،کره زمین با بحران جدييدی روبيرو
شد ،البته اين بحران تا اواخر قرن  20میندی کمتر شناخته شده بيود.
از سالهای آخر قرن  20میندی ،واژهی تغییراقلیم به ادبیيات لميي
جهييان اضيياته شييد  .)Vicuna & Dracup, 2007داليييل اصييلي
تغییراقلیم پديده محبوس شدن گازهای گلخانه ای به خصوص کيربن
دی اکسید در جو کره زمین است .کوهستاني  ،)1388با بررسي تيأثیر
تغییرات اقلیمي بر روی سطح آب زيرزمیني در منطقه نرمياب اسيتان
گلستان با استفاده از مدل رياضي  MODFLOWتغییرات سيطح آب
 -1دانگجوی کارشناسي ارشد مهندسي منابع آب ،گروه مهندسي آب ،واحيد شيیراز،
دانگ اه آزاد اسنمي ،شیراز ،ايران
 -2استاديار پژوهگکده حفاظت خاک و آبخیيزداری ،سيازمان تحقیقيات ،آميوزش و
ترويج کگاورزی
* -نويسنده مسئول(Email: massoudgoodarzi@yahoo.com :
DOI: 10.22067/jsw.v32i2.67160

را مورد ارزيابي قرار داد .نتايج نگان داد در اثر تغییراقلیم در اين منطقه
اتت سيطح آب زيرزمینيي حيدود  4متير خواهيد بيود  .)8کيارآموز و
همکيياران  ،)1390اثيير تغییيير اقلييیم بيير منييابع آب زيرزمینييي دشييت
رتسنجان را با استفاده از خروجي مدلهای گيردش ميومي )GCM
جو مورد ارزيابي قرار دادند .آنها با بهرهگیيری از ميدل LARS-WG
دادههای بارش و دما را ريز مقیاس نمودند تا بتواننيد مقيادير تغهييه و
تخلیه آبخوان را طي دورههای آتي تعیین نمايند .آنها بيه ايين نتیجيه
رسیدند که تغییرات اقلیمي با ي ييس سيیر نزوليي بير روی حجيم
آبخوان شده است .شاه نوريان  ،)1391اثر تغییر اقليیم بير منيابع آب
زيرزمیني را در دشت گرگان مورد بررسي قيرار داد .نتيايج مطالعيه بيا
ترث حفظ وضعیت موجود توسعه منطقه ،حاکي از سیر نزولي حجيم
آبخوان با توجه به تغییرات اقلیميي و اثيرات آن بير منيابع و مصيار
محدوده مطالعاتي مييباشيد .شيهرکي  ،)1392تحقیيق وی بير روی
بررسي تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب زير زمیني دشت اردبیل در سيال
های آتي بيود .بيدين منظيور از دادههيای ثبيت شيده  35حلقيه چياه
پیزومتری طي دوره  1987-2006اسيتفاده نميود .جهيت پيیشبینيي
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متغیرهای اقلیمي آينده از سناريوهای مدل اقلیميي  HadCM3بهيره
گرتت و جهت انطباق مقیاس خروجي اين مدل با مقیاس ميورد نیياز
مطالعييات تغییيير اقلييیم ،دادههييای ثبييت شييده دمييا و بييارش توس ي
مدل  LARS-WGريز مقیاس نمود .بيا اسيتفاده از روابي حاصيل از
مدلهای هوشمند ،تراز آب چاهها برای سالهای آتيي را تخميین زد،
که نتايج حاصله ،بیان ر اتت سطح آب کلیه چاههای پیزومتيری ميورد
مطالعه تحت هر سه سناريو تغییير اقليیم بيرای دورههيای آتيي بيود.
سمیرمي  ،)1392اثرات تغییر اقلیم بر ذخياير آب زيرزمینيي در حيوزه
آبخیز بار نیگابور را ارزيابي نمود ،وی به اين منظور ابتدا با اسيتفاده از
مدلهای ارائه شده توس و بهکارگیری روشهای ريزمقیياسسيازی،
وضعیت اقلیمي منطقه طي سالهای آتي را پيیشبینيي نميود .نتيايج
نگان دهنده اتزايش میان ین ساالنه دمای حداکثر و حداقل تقريباً بيه
صورت يکسان و به میزان  2/3 ،1/1و  6/4درجه سانتيگراد و کاهش
بارش به میزان  6/17 ،4/16و  31/9درصد تحيت سيناريو  A2ميدل
 Hadcm3بييه ترتی ي در دورههييای  2065-2046 ،02030-2011و
 2099-2080نسبت به دوره پايه  1971-2010ميباشد .پيس از رييز
مقیاسسازی دادههای اقلیمي اثر تغییر اقلیم بر روی دبي رودخانه بيار
بررسي شد نتايج بیان ر کاهش دبي به میزان  44 ،9و  66درصيد بيه
ترتی در  2046-2065 ،2011-2030و  2080-2099نسبت به دوره
پايه ميباشد .سپس با استفاده از تجزيه و تحلیيل شياخه خگيکیدگي
هیدروگرا مربوط بيه هير سيال ،اثيرات تغییير اقليیم بير ذخياير آب
زيرزمیني منطقه بررسي گرديد .نتايج حاکي از کاهش حجم ذخاير آب
زيرزمیني به میزان  52/0 ،7/36و  61/0درصد به ترتی در سيه دوره
 2065-2046 ،2030-2011و  2099-2080نسبت به دوره پايه بيود.
پورمحمدی  ،)1393در تحقیقي به تعیین اجزای بینن آب سطحي و
زيرزمیني حوضه آبخیز نیميهخگيس تويسيرکان در اسيتان هميدان و
بررسي اثرات تغییر اقلیم بر آن پرداخت .با استفاده از مدلهای گردش
مومي جو در دوره آتي  2011-2030به بررسي اثرات تغییر اقلیم بير
بینن آبي دشت با احتمال وقيو  50% ،%20و  %80پرداخيت .نتيايج
نگان داد که بینن آبي دشت به میزان  6/21میلیون متير مکعي در
سال آبي  87-88منفي ميباشد .تبخیر و تعرق که مهمترين جز هيدر
رتت حوضه ميباشد 121 ،میلیون متر مکع آب را به هدر مييدهيد.
نتايج بینن آب زيرزمیني نیز نگيان داد کيه تغییيرات ذخیيره -5/12
میلیون متر مکع در سال ميباشد .اثرات تغییر اقليیم بير روی منيابع
آب دشت نگان ميدهد که به احتمال وقو  %80مسئله بحران آب در
دشت تويسرکان شديدتر خواهد شد ،بهطوریکيه تغییيرات ذخیيره در
دوره آتي  2011-2030بيه ترتیي سيناريوهای ذکير شيده  -7/39و
 -6/40میلیون متر مکع در سال خواهد رسید .کیدموس و همکاران1
 )2013در تحقیقي تأثیرات تغییر اقلیم روی سطح آبهای زيرزمینيي

در ترانسه و يونان را با استفاده از مدلسازی وقايع حدی انجا دادنيد و
پيیش بینييي خييود را بيرای  2081-2100ارايييه نمودنييد ،دوره مبنييای
مطالعاتي آنها  1991-2010بوده است .اتت سفره برای دوره بازگگت
 100ساله حدود  23متر محاسبه شيده اسيت .والزکيوئز و همکياران2
 ،)2014به ارزيابي جامع تأثیر تغییر اقلیم و تغییر کياربری اراضيي بير
کمیت و کیفیت آبهای زيرزمینيي در حيوزه مانايا شيرقي واقيع در
اسپانیا پرداختند .آنها از مدل  SWATدر تخمین روانياب حوضيه در
دورههای آتي تحت تأثیر تغییر اقلیم استفاده کردنيد همانيین جهيت
ارزيابي کیفیت آب زيرزمیني از مدل  MT3DMSو برای شبیهسيازی
جريييان آب زيرزمینييي مييدل GMS-MODFLOWرا بکييار گرتتنييد.
نتايج نگان داد که کمیت و کیفیيت آب زيرزمینيي آليودگي نیتيرات)
همراه با تغییرات اقلیمي و تغییرات کاربری اراضي نیز تغییر مييکنيد.
گودرزی و همکاران  ،)2016به منظور ارزيابي اثرات تغییير اقليیم بير
ورودی آب زيرزمیني از يس روش هیبرييدی و بيرای بررسيي اثيرات
تغییر اقلیم بر برداشيت از آبهيای زيرزمینيي از نير اتيزار Cropwat
بييرای تعیييین نیيياز آبیيياری تحييت دو سييناريوی  A2و  B1در دشييت
نجفآباد استفاده کردند .میزان اتت سطح ايستابي در سيطح دشيت از
حدود  1/2متر به بیش از  2/5متر در سال اتزايش مييابد .لها با توجه
به وابست ي زياد اين دشت به منابع آب زيرزمیني و نیيز بيا توجيه بيه
خگس شدن متناوب زايندهرود و در صورت نگست زمین احیای منابع
آب زيرزمیني غیرممکن ميگردد ،بنابراين ادامه بهرهبرداری از آبخوان
با روند کنوني منجر به از بین رتتن دائمي و غیرقابل برگگت آبخيوان
ميگردد.
در اين پژوهش ضمن معرتي مدلهای  CMIPتحت سناريوهای
 RCPبه مدل سازی نوسانات آب زيرزمیني با اسيتفاده از کيد يددی
 MODFLOWدر غال نر اتزار  GMSپرداخته شيده اسيت .بيرای
ريزمقیاس نمايي آماری از نر اتيزار  LarsWGاسيتفاده شيده اسيت.
تغییرات آب زيرزمیني در منطقيه ميورد مطالعيه هگيت رد) بيه دلیيل
نزديکيي ايين منطقييه بييه شييهر تهييران و همانيین وجييود تولیيدات
محصوالت باغي و زرا ي اهمیت زيادی برای مرد اين منطقيه دارد.
اين مطالعه برای اولین بار در منطقه مورد مطالعه انجيا شيده اسيت.
هد اصلي اين پژوهش بررسي آينده نوسيانات آب زيرزمینيي دشيت
هگت رد طي دوره آينده از سال  2015تيا  2040بيا اسيتفاده از ميدل
 HADGEM2تحت دو سيناريوی  RCP2.6و  RCP8.5مييباشيد.
استفاده از مدلهای جديد تغییراقلیم  CMIP5ها و سناريوهای RCP
در برآورد بارش و رواناب دوره آينده از نوآوریهای اين پيژوهش ميي
باشد.

1- Kidmose et al

2- Velazquez et al

ارزیابی اثرات تغییراقلیم برروي رواناب سطحی و آب زیرزمینی با استفاده از مدل اقلیمی ...

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی و دادههای مورد استفاده

محدوده مطالعاتي هگت رد از محدودههای درياچه نمس ايران در
دامنه جنوبي کوههای البرز و حاشیه شمال کيوير مرکيزی اييران بيین
طولهای جغراتیايي  50درجه و  23دقیقه و  50درجيه و  54دقیقيه و
رثهای  35درجه و  45دقیقه و  36درجه و  5دقیقه قرار دارد .اين
دشت تقريبا بیضيي شيکل بيوده و دارای طيول تقريبيي متوسي 67
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کیلومتر و رث متوس  20کیلومتر مي باشد و مساحت دشت 1169
کیلومتر مربع ميباشد که مساحت آبخوان هگت رد  410کیلومتر مربع
ميباشد .حداکثر ارتفا  1449متر در شمال منطقه و حداقل ارتفا در
اين محدوده  1150متر در جنوب در حاشیه کوير مي باشد .اين حوضه
تاقد رودخانه دائمي بوده ولي تعيدادی مسيیل از ارتفا يات شيمالي و
شرقي به سمت جنوب در جرييان اسيت .شيکل  1موقعیيت محيدوده
مطالعاتي هگت رد را در ايران نگان ميدهد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد پژوهش در کشور
Figure 1- Location of the study area in the country

به منظور آنالیز پارامترهای دما در محدودهی آبخيوان هگيت رد از
آمار درازمدت  25ساله ايست اه تبخیرسنجي کريم آبياد کيه تقريبياً در

مرکز آبخوان قرار دارد ،استفاده گرديد .جدول  1مگخصههای حرارتي
و مکاني اين ايست اه را نگان ميدهد.

جدول  -1پارامترهای پنجگانه دمای ایستگاه تبخیرسنجی
Table 1- Five Parameters of Evaporation Station Temperature

دمای حداقل

دمای حداکثر

میانگین دما

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

Minimum Temperature
5

Maximum Temperature
26

Average Temperature
15

Lat
’’51 º36’50

Lon
’’35º 0’ 50

میان ین دراز مدت  30ساله بارندگي بصورت ماهانيه در شيکل 2
ترسیم شد .همانطور که مگخص است رژيم بارش اين منطقه در مياه
های تصول پايیز تا اواخر بهيار وجيود دارد و مياه تيروردين بیگيترين
متوس بارش با حدود  40میليمتر را داراست .از آنجاکه يکي از ارکان
اصلي تغهيه آبخوان هگت رد ناشيي از نفيوذ از جريانيات سيطحي در

منطقه ميباشد لها بررسي وضعیت آبدهي و روانيابهيای سيطحي در
منطقه حائز اهمیت است .سه ايست اه هیدرومتری تگند ،ده صومعه و
نجم آباد تنها ايست اههای هیيدرومتری دايير در باالدسيت و خروجيي
آبخوان هگت رد ميباشند که جهيت مطالعيات هیيدرولوژی و بيرآورد
حجم تغهيه آبخوان ناشي از جريانات آب سطحي مورد اسيتفاده قيرار
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وضعیت آبدهي اين ايست اهها آمده است.

ميگیرند .جدول  2موقعیت و خصوصیات اين ايست اهها و در شکل 2

جدول  -2خصوصیات ایستگاههای هیدرومتری در آبخوان هشتگرد
Table 2- Characteristics of hydrometric stations in Hashtgerd aquifer

نام ایستگاه

نام رودخانه

ارتفاع

Station

River

Elevation

تگند

تگند

Fashand

Fashand

1780

ده صومعه

کردان

Deh Someh

Kordan

نجم آباد

کردان

Najm Abad

Kordan

X
50.5
50.84

1410

50.5

1190

مساحت حوزه

Y

)Area (Km2
33.3

36.04

366.7

35.96

612.3

38.84

45
40
35

20
15

)percptation(mm

25

بارندگي -میلیمتر

30

10
5
0

ماه
Month
a

نجم آباد

Najm Abad

12

ده صومعه

Deh someeh

10

Fashand

8

تگند

6
4
2
0

دبي -مترمکع بر ثانیه

)Flow (cubic meters per second

14

گا زماني ماه)
)Time Step (month
b
شکل  -2میانگین درازمدت ماهانه بارندگی ایستگاه کریم اباد کرج (شکل  )aو متوسط آبدهی در ایستگاههای هیدرومتری فعال در منطقه (شکل )b
)Figure 2- average long-term monthly precipitation of Karim Abad station in karaj (Figure a
)and average discharge at active hydrometric stations in the area (Figure. b
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شبکه پیزومتريس منطقه با تعداد  14پیزومتر تعيال و دارای آميار
مستند در حال حاضر رتتار سطح آب زيرزمیني منطقه را مورد سنجش
قرار ميدهند .شبکه پیزومتريس منطقه از سال  1370تعال بوده و آمار
ثبييت تييا سييال آبييي  1391-92مييورد اسييتفاده قييرار گرتتييه اسييت.
هیدروگرا آبخوان جهت ارزيابي رتتار تغییرات تراز آب زيرزمینيي در
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آبخوان و ارزيابي پارامترهيای هیيدرودينامیکي آبخيوان مثيل ضيري
ذخیره مورد استفاده قرار ميگیرد .براين اساس  16/47متر در طي اين
 22سال اتت سطح آب زيرزمیني وجود دارد که بطور متوس سياالنه
 74سييانتيمتيير اتييت سييطح آب زيرزمینييي وجييود دارد .شييکل 3
پیزومترهای موجود در آبخوان را نگان داده است.

شکل  -3شبکه پیزومتری در آبخوان هشتگرد
Figure 3 - Piezometric network in Hashtgerd aquifer

بیالن آب زیرزمینی منطقه

به منظور برآورد حجم آب زيرزمیني ورودی و خروجي به آبخيوان
ابتيدا مقيياطع ورود و خيرو آب زيرزمینييي شناسيايي و براسيياس آن
احجا برآورد و در جداول  3و  4ارائه شيد .شيکل  4موقعیيت مقياطع
ورودی و خروجي آب زيرزمیني در آبخوان هگت رد را نگان ميدهد.
براساس نتايج بدست آمده از پارامترهای بيینن آب زيرزمینيي در
محدوده آبخوان هگت رد ،جدول  4خنصه آماری آن را ارائه ميدهيد
که براين اساس مجمو تغهيه آبخوان  307/84میلیون متر مکعي و
مجمو تخلیه از آبخوان  327/31میلیون متر مکع بصيورت سياالنه
برآورد شده است که ساالنه کسری مخزن  19/47میلیون متر مکعي
خواهیم داشت .روش توازن بيین ورودی و خروجيي بيه نيوان روش
انتخابي جهت برآورد بینن ميباشد.

شبیهسازی نوسانات آب زیرزمینی

به منظور مطالعه و مدلسازی آبخوان با استفاده از روش تفاضيل
محدود و مدل  ،Modflowاولین گا تقسیمبنيدی مکياني محيدوده
مورد مطالعه به يکسری شبکه يا سلول مربعي و يا مستطیلي است .لها
با استفاده از نقگههيای توپيوگراتي  1:25000سيازمان نقگيهبيرداری
ارتش ،اليه توپوگراتي استخرا و رقومي گرديد .براساس  14پیزومتير
موجود در محدوده آبخوان خطوط هم پتانسيیل ترسيیم و بيه نيوان
سطح ايستابي اولیه وارد ميدل گردييد .بيه منظيور مگيخص نميودن
ضخامت اليه اشيبا براسياس ژئوتیزييسهيای صيورت پهيرتتيه در
محدودهی آبخوان سنگ بستر نیز وارد شبکه مدل گرديد.
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 مقاطع ورودی به آبخوان هشتگرد-3 جدول
Table 3- Entrance sections to Hashtgerd aquifer

جریان ورودی

دبی

)MCM(

m3/day

Entrance flow
(MCM)
53.08
20.59
13.09
6.48
1.05
0.51
1.09
96.61

1.01
2.63
4.38
12.46
20.47

)

(

Flow (m3 /
day)
147400
56400
35854
17767
2864
1395
2994

شیب

)m2/s(قابلیت انتقال

هیدرولیکی

Transferability
(m2 / s)

500
500
500
1300

شماره مقطع

Height
difference(m)

)m(عرض

)m(طول

Width(m)

Length(m)

Section
number

10
10
10
7
6
5
7

500
500
2050
2100
1676
4266
1695

6700
4700
4900
4100
800
1700
1450

1
2
3
4
5
6
7

2100
2700
14000
1050

1
2
3
4

Hydraulic
gradient
0.02
0.02
0.005
0.003
0.004
0.001
0.004
total جمع کل

1100
600
1500
1300
100
700
500

2763
7200
12000
34125

)m( اختالف ارتفاع

Output sectionمقطع خروجي
0.003
5
0.005
8
0.002
6
0.025
10
totalجمع کل

1900
1500
3500
400

 مقاطع ورودی و خروجی آب زیرزمینی به آبخوان هشتگرد-4 شکل
Figure 4- Input and output sections of groundwater in Hashtgerd aquifer

) میلیون متر مکعب: (واحد اعدادMCM - خالصه بیالن آب زیرزمینی آبخوان هشتگرد-4 جدول
Table 4- Summary of Groundwater balance of Hashtgerd aquifer- MCM (Numbers unit: Million Cubic Meters)
خروجی آب
تبخیر از آبخوان
زهکشی
تخلیه از منابع
نفوذ آب
نفوذ آب
نفوذ از
نفوذ از بارندگی
جریان
زیرزمینی
Underground
water outlet

20.47

Evaporation
from the
aquifer

0

Drainage

آب زیرزمینی
Discharge of
groundwate
r resources

0

306.84

برگشتی شرب

برگشتی

جریانات

و صنعت

کشاورزی

سطحی

Penetration
of returned
water,
Drinking
and
industrial

Penetration
of
agricultural
returned
water

Penetration
of
surface
flow

18.34

106.64

58.87

Penetration
of
precipitation

زیرزمینی
ورودی
Entrance
underground
flow

27.38

96.61
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همانین برای ارزيابي دقیق مدل طراحي شبکه و سلولهيای آن
در محدوده آبخوان صورت پهيرتت ،که خصوصیات هیيدرودينامیکي،
تغهيه و تخلیه در محدودهای از آبخوان که در داخل يس سيلول واقيع
مي شود يکسان ترث مي گردد .ضرورت انتخياب ابعياد کيوچکتر در
مناطقي بیگتر است که خصوصیات هیدروژئولوژيکي و هیدرودينامیکي
آبخوان در تواصل کم تغییرات قابل منحظهای داشته باشد و يا اينکه
قسمتهايي از آبخوان برای موارد خاصي مورد مطالعه قيرار گیيرد .در
غیر اينصورت ،نیازی به کاهش ابعاد سلولهيا نیسيت .بيا توجيه بيه
شراي آبخوان سلولهايي با مسياحت  500*500متير مربيع انتخياب
گرديد .برای واسنجي و صحتسنجي در دو حالت ماندگار يس سيال
داده ماهانه) و غیرماندگار تما دوره آماری) استفاده شد که هير ييس
برای برآورد مقادير هدايت هیدرولیکي و ضري ذخیره به کار ميروند.
سناریوهای  RCPو مدل اقلیمی HadGEM2

جديدترين سناريوهای انتگار که در گزارش ارزييابي پينجم از آن
استفاده شده است ،نماينده خ سیر غلظت 11نيا دارد ،کيه شيامل 4
سناريو  RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5است Vuuren et
 .)al., 2011اين سناريوها بیان ر خ سیر غلظت گازهيای گلخانيهای
هستند و جاي زين سناريوهای قبلي  SRESشدهانيد .ايين سيناريوها،
چهار آينده اقلیمي ممکن را توصیف ميکنند ،که تميا آنهيا بير ايين
اصل استوارند که میزان غلظت گازهای گلخانهای بيه چيه میيزان در
آينده منتگر خواهند شد .اسيامي ايين چهيار سيناريو براسياس میيزان
انرژی بر متر مربع در سال  2100است ،که طبق اين سناريوها بدست
آمده است .به طور مثال طبق سناريو  ،RCP8.5میزان انرژی اضياتي
در سال  2100میندی برابر با  8/5وات بر هر متر مربيع اسيت .ايين
سناريوها براساس محدوده وسیعي از تغییرات قابيل امکيان در میيزان
گازهای تولیدی توس وامل غیر طبیعيي ماننيد انسيانهيا در آينيده
استوار هستند .از مدل  HadGEM2که از سايت جهاني  IPCCقابيل
دسترس است با استفاده از ريزمقیاس نمايي آماری که توس نر اتزار
 LARS-WGانجا گرتته است برای دادههيای دميا و بيارش بيرای
آينده استفاده شده است .برای ايجاد سناريوی تغییر اقلیم در هر ميدل
 ،AOGCMمقادير "اختن " برای دما رابطه  )1و "نسيبت" بيرای
بارندگي رابطه  )2بین میيان ین  20سياله در دورههيای آتيي و دوره
شبیهسازی شده پايه توس هميان ميدل بيرای هير سيلول از شيبکه
محاسباتي محاسبه ميشود.
̅
̅
) 𝑖∆𝑇𝑖 = (𝑇𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,𝑖 − 𝑇𝐺𝐶𝑀,𝑏𝑎𝑠𝑒,
رابطه )1
̅
̅
) 𝑖∆𝑃𝑖 = ( 𝑃𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,𝑖 ⁄𝑃𝐺𝐶𝑀,𝑏𝑎𝑠𝑒,
رابطه )2
در رواب توق 𝑖𝑇∆) و 𝑖𝑃∆) بهترتی بیان ر سناريوی تغییر اقلیم
1- Representative Concentration Pathways
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مربوط به دما و بارندگي برای میان ین بلند مدت  20ساله برای هر ماه
 )𝑇̅𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,𝑖 ،)12 ≥ 𝑖 ≥ 1میان ین  20ساله دميای شيبیهسيازی
شييده توسيي ميييدل  AOGCMدر دوره آتييي بيييرای هييير مييياه،
𝑖 )𝑇̅𝐺𝐶𝑀,𝑏𝑎𝑠𝑒,میييان ین  20سيياله دمييای شييبیهسييازی شييده توسي
 AOGCMدر دوره مگابه با دوره مگاهداتي برای هر مياه مييباشيد.
برای بارندگي نیز موارد ذکر شده برقرار ميباشد جونز و هولم .)1996
مدلسازی آب سطحی با استفاده از IHACRES

مدل بارش رواناب  IHACRESتوس جکمن و هيورمبرگر 21در
سال 1993ارائه شد .اساس اين روش از دو مدول غیر خطي کاهش32
و مدول خطي هیدروگرا  43تگکیل ميشود رحیمينس و همکاران
 .)1390به اين منظور در ابتدا بارندگي  rkو دما  tkدر هر گا زماني k
توس مدول غیرخطي ،به بارندگي مؤثر  ukتبديل شيده و سيپس بيه
وسیله مدول خطي هیدروگرا واحد به رواناب سطحي در همان گيا
زماني تبديل ميشود شکل .)5
به منظور اجرای صحیح و دقیق مدل ماندگار در آبخوان هگت رد،
ورود پارامترهای بینن آب زيرزمیني بسیار حائز اهمیت ميباشد .بدين
منظور با ورود پارامترهای نفوذ از بارندگي ،نفوذ از سینب با استفاده از
نتايج مدل  IHACRESجريان ورودی آب زيرزمیني ،نفوذ از حوضيه
ی مجاور و آب بازگگتي از چاههای آب را به نوان ورودیهای سفره
و همانین پارامترهای جريان زهکش خروجي و پمپياژ از چياههيا بيه
نوان خروجي از آبخوان در نظر گرتته شد.

بحث و نتایج
نتایج حاصل از مدل سازی آب زیرزمینی و سططحی بطرای
دوره پایه

پس از واسينجي ميدل آب زيرزمینيي در حاليت مانيدگار هيدايت
هیدرولیکي آبخوان در نقاط مختليف در بيین  0/5تيا  19متير بير روز
تعیین شده است .به طور متوس و برای کل آبخوان ،مقيادير خطيای
نسبي به مقدار  ،-0.185مقدار خطای مطلق به میزان  0.789و مقدار
ريگه دو مجهور مربعات خطا  0.932متر محاسبه شده است که دقت
باالی اين شبیهسازی را نگان ميدهد.

1- Jakeman and Hornberger
2- Non- linear loss module
3- Linear unit hydrograph module
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شکل  -5فرآیند شبیهسازی بارش -رواناب مدل  IHACRESهمراه با مدول های خطی و غیرخطی
Figure 5- The simulation process of rainfall-runoff IHACRES model with linear and nonlinear modules

بهمنظور اجرای مدل در حالت ناپايدار بايد بازههيای زمياني بيرای
مدل تعريف شود .بازه زماني در مدلسازی به دو صورت دوره تينش و
گا زماني قابلتعريف است که بايد قبل از تعريف ساير پارامترها نظیر
منابع تغهيه و تخلیه در شراي ناپايدار بيرای ميدل تعرييف شيوند .در
دشت هگت رد طول دوره تنش يس ماه و بيا توجيه بيه انيدازهگیيری
ماهانه سطح آب در پیزومترها ،گا زماني نیز ييس مياه انتخياب شيد.
بنابراين بهمنظور شيبیهسيازی جرييان آب زيرزمینيي محيدوده ميورد
مطالعه برای حالت ناپايدار از مهرماه  1386تا اواخر آذر  1392به مدت
شش سال و سه ماه برای مدل تعريف شد و ميدل مفهيومي از حاليت
پايدار به حالت ناپايدار تغییر داده شد .بنابراين دادههيای سيطح آب در
رودخانهها ،تغهيه از بارندگي و آب برگگتي از چاهها ،نرخ پمپاژ از چاه-
ها ،بار هیدرولیکي شراي مرزی به و دادههای سطح آب زيرزمیني در
پیزومترها بهصورت ماهیانه وارد مدل مفهومي شد .همانین در حالت
ناپايدار بايد پارامتر آبدهي ويژه برای مدل تعريف شود .پس از اجيرای
مدل در شراي ناپايدار ،مقادير آبدهي ويژه بهینه شيد .مقيدار آبيدهي
ويژه بهینه شده در منطقه مورد مطالعيه بيین  0/001تيا  0/27متغیير
ميباشد .قابل ذکر است که در اين مرحله از آمار منابع و مصار سال
 1387اسييتفاده شييده اسييت .نتييايج دقييت واسيينجي مييدل در حالييت

غیرماندگار به طور متوس و برای کل آبخوان ،مقادير خطيای نسيبي
به مقدار  ،5.285مقدار خطای مطلق به میزان  5.775و مقيدار ريگيه
دو مجهور مربعات خطا  8.040متر محاسبه شده است.
در جدول  5ضيراي مربيوط بيه واسينجي ميدل  IHACRESو
پارامترهايي که در بخش خطي و غیرخطي توس اين مدل برای هير
کدا از ايست اههای هیدرومتری محاسبه شيده نگيان داده مييشيود.
شکل  6مقادير حاصل از صحتسنجي را نگان ميدهد.
نتایج خروجی مدل اقلیمی HadGEM2

همانطور که ذکر شده است ،از مدل  HadGEM2ارائيه شيده در
گزارش  IPCCبرای استخرا دادههای ماهانه بارش و دمای کمینه و
بیگینه در منطقه مطالعاتي طي دوره پايه و دوره آتي  2040تحيت دو
سناريو انتگار  RCP2.6و  RCP8.5اسيتفاده شيد .در ايين پيژوهش،
میزان تغییيرات میيان ین دميای ماکسيیمم ،مینيیمم و میيزان درصيد
تغییرات میان ین بارش ماهانه در دوره آتيي نسيبت  2040نسيبت بيه
دوره پايه مدل اقلیمي بدست آمد .خروجيهيای دادههيای ريزمقیياس
شده در زير آمده است.

جدول  -5ارزیابی مدل  IHACRESدر مرحله واسنجی برای ایستگاه نجمآباد
Table 5- Evaluation of the IHACRES model at calibration stage for Najmabad Station

شاخص آماری

مقدار

شاخص آماری

Statistical index

Value

Statistical index

0.5

Bias

0.346

Rel.Bias

0.568

R Squared

0.753

R2-sqrt

خطا در مجمو حجم جريان میليمتر در سال)
)Error in total flow volume (millimeter per year

خطای نسبي در مجمو حجم جريان
Relative error in total flow volume

اندازه تناس بین دبي مگاهداتي و دبي شبیهسازی شده ضري تبیین)
The size of the fit between the observed discharge and the flow rate simulated
()Coefficient of determination

ارزيابي ضري تبیین
Evaluate the Coefficient of Determination
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 نتایج صحتسنجی مدل هیدرولوژی-6 شکل
Figure 6- Validation results of the hydrologic model
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 میزان تغییرات دمای کمینه ماهانه در دوره آتی-7 شکل
Figure 7- Changes in the minimum monthly temperature in the upcoming period
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 میزان تغییرات دمای بیشینه ماهانه و ساالنه در دوره آتی نسبت به دوره پایه-8 شکل
Figure 8- The monthly and annual maximum temperature changes in future period compared to the base course
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دوره پايه تخمین ميزنند .در شکل  9میيزان درصيد تغییيرات بيارش
برای دو سناريو آمده است.

همانطور که در شکل  7و  8منحظه مي شود ،نتايج بدست آميده
آشکار ميسازد که ،مدل  HadGEM2در اين مطالعيه تحيت هير دو
سناريو انتگار ،دمای بیگتری را در تما ماهها برای دوره آتي نسبت به
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شکل  -9میزان درصد تغییرات بارش میانگین ماهانه و ساالنه در دوره آتی نسبت به دوره پایه
Figure 9- Monthly and annual rainfall percentage changes in the coming period compared to the base course

پیشبینی سطح آب زیرزمینی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی

پس از ساخت مدلهای آب زيرزمیني و آب سيطحي بيرای دوره
پايه ،با حفظ ضراي و پارامترهای موجود ،با تغییر مقادير بارش و دميا
برای دوره آينده ،ابتدا میزان تغییرات جرييان آب سيطحي بيرای دوره
آينده بدسيت آميد و سيپس بيا اسيتفاده از آن میيزان تغهييه بيه آب
زيرزمیني وارد مدل شد .مدلسازی آينده نگان داد که تغییرات رواناب
سطحي حدود  7درصد کاهش بيرای سيناريو  RCP 2.5و  19درصيد
کاهش برای سناريو  RCP 8.5خواهد داشت .تغهيه همانيین شيامل
تغهيه از بارش ميشود .برای دوره آينده میزان تغییيرات در مصير و
برداشت از آب زيرزمیني ثابيت در نظير گرتتيه شيده اسيت .حيال بيا
تغییرات رخ داده در بارش تحت دو سناريوی ياد شده ،پیشبینيي ميي
شود آبخوان تا سال  2040حدود  12متر اتت را برای سناريوی RCP
 2.6و برای سناريوی  RCP 8.5میزان  18متر اتيت را تجربيه کنيد.
شکل  10تغییرات از سال  2015تا سال  2040را برای متوس وزنيي
تما پیزومترها نگان داده است.
با توجه به شکل  10مگخص ميشود کيه تغییيرات آبخيوان بيه
صورت تصلي همانيان وجيود خواهيد داشيت و سيناريوی RCP2.6
وضعیت بهتری نسبت به سناريوی دي ر خواهد داشت .الز بيه ذکير
است که اگر شراي برداشتها به صيورت ثابيت تيرث نگيوند و بيه
صورت خطي برداشتها اتزايش پیدا کنند ،حتما شراي توق بحرانيي

برای آبخوان بوجود خواهد آمد.
مطابق با ياتتههيای ايين پيژوهش ،پيژوهش کوهسيتاني 1388
نگان داده است که در اثر تغییراقلیم در گرماب گلستان اتت سطح آب
زيرزمیني حدود  4متر خواهيد بيود .کيارآموز و همکياران  ،)1390بيا
بررسي اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زيرزمیني دشت رتسنجان بيه ايين
نتیجه رسیدند که تغییرات اقلیمي با يس سیر نزولي بر روی حجم
آبخوان شده است .در پژوهش دي ری توس شاه نوريان  ،)1391اثير
تغییر اقلیم بر منابع آب زيرزمیني در دشت گرگان حاکي از سیر نزولي
حجم آبخوان با توجيه بيه تغییيرات اقلیميي و اثيرات آن بير منيابع و
مصار محدوده مطالعاتي ميباشد .تما اين نتايج نگيان دهنيده اثير
منفي تغییراقلیم برروی منابع آب زير زمیني ميباشد.

نتیجهگیری
پييس از شييبیهسييازی مؤلفييههييای هواشناسييي توسيي مييدل
 HadGEM2معرتي شده در  AR5با استفاده از نر اتزار  LarsWGو
ا مال تغییرات آينده بارش و دما بيرروی ميدل  IHACRESو ميدل
 ModFlowتحت نير اتيزار  GMSبيرای دو سيناريوی  RCP2.6و
 RCP 8.5تغییرات ماهانه رواناب سيطحي و نوسيانات آب زيرزمینيي
برای دوره آينده محاسبه شد.

)تغییرات تراز متر
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 هیدروگراف واحد در آبخوان هشتگرد تحت شرایط تغییراقلیم-10 شکل
Figure 10- Unit hydrograph in Hashtgerd aquifer under climate change conditions

 را برای متوس وزنيي2040  تا سال2015  تغییرات از سال10 شکل
.با توجه به مساحت تیسن برای تما پیزومترها نگان داده است
همانین برای پژوهشهای آينده پیگنهاد ميشود تا از مدلهيای
دي ير تغییييراقلیم و مقايسيه سييناريوهای بیگيتر و همانييین مقايسييه
سناريوهای جديد و قديمي به منظور بررسي ملکرد مدلهای اقلیمي
.استفاده گردد

 درجه سانتيگراد در بيدترين1/8 با توجه به اتزايش دما در حدود
 مگخص شيد کيه،حالت و تغییرات متفاوت بارش در ماههای مختلف
 درصد کاهش بيرای20  درصد برای سناريوی اول و15 رواناب حدود
 با توجه به ثابت ن ه داشتن میيزان.سناريوی دو وجود خواهد داشت
 مگيخص شيد کيه،برداشتها از آب زيرزمینيي در سيالهيای آينيده
RCP 2.6  متر اتت را برای سناريوی12  حدود2040 آبخوان تا سال
 کيه در. متر اتت را تجربه کنيد18  میزانRCP 8.5 و برای سناريوی
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Introduction: After the industrialization period, when humankind was able to multiply the speed and
quantity of its production, the planet faced a new crisis, although this crisis was less known until the late 20th
century. From the last years of the 20th century, the term of change has been added to the scientific literature of
the world. The main reasons are the change in the phenomenon of blockage of greenhouse gases, especially
carbon dioxide in the atmosphere of the planet. In this research, while introducing CMIP models under RCP
scenarios, modeling of groundwater fluctuations using the MODFLOW numerical code is dominated by GMS
software. The LarsWG software was used for statistical exponential measurements. Groundwater changes in the
study area (Hashtgerd) are of great importance to the people of this region due to the proximity of the area to
Tehran and the availability of horticultural products. The main objective of this research is to investigate the
future fluctuations of groundwater in Hashtgerd plain over the next period from 2015 to 2040 using the
HADGEM2 model under two scenarios RCP2.6 and RCP8.5. Innovations of this scheme include the use of the
HadGEM2 climatic model to investigate the variation of underground water fluctuations.
Materials and Methods: In order to study and model the aquifer using the finite difference method and the
Modflow model, the first step in the spatial division of the study area into a square or rectangular cell or
network. Therefore, using topographic maps 1: 25000 of the Army Mapping Organization, the topographic layer
was extracted and digitally extracted. Based on the 14 piezometers in the aquifer area, the potential lines were
plotted and entered into the model as the initial staging level. In order to determine the thickness of the saturation
layer, based on the geophysics in the aquifer, the bedrock was also introduced into the model network. In
addition, to accurately evaluate the design of the network and its cells in the aquifer area, the hydrodynamic,
feeding and evacuation characteristics of the aquifer within a cell are assumed the same. It is necessary to select
smaller dimensions in areas where hydrological and hydrodynamic characteristics of the aquifer are significant at
low distances, or that parts of the aquifer are studied for specific cases. Otherwise, it is not necessary to reduce
the size of the cells. According to aquifer conditions, cells with 500 * 500 square meters area were selected.
Calibration and verification were used in two steady state (one year data) and non-residual (full statistical
period), each used for estimation of hydraulic conduction values and storage factor.
Results and Discussion: After calibration of the groundwater model in steady state, the hydraulic
conductivity of the aquifer in different locations is in the range of 0.5 to 19 meters. In order to run the model in
an unstable state, time intervals must be defined for the model. The time interval in modeling is defined in terms
of both the stress period and the time step which must be defined before the definition of other parameters such
as power and discharge conditions in unstable conditions. In the Hashtgerd plain, the length of the one-month
stress period and the monthly measurements of the water level in piezometers, the time step were also selected
for a month. Therefore, in order to simulate the groundwater flow, the study area for the unstable state was
defined from October 2007 to late December 2013 for six years and three months for the model and the
conceptual model was changed from unstable to unstable state. Therefore, data on surface water in rivers, the
feeding of rainfall and return water from wells, pumping rates from wells, hydraulic load of boundary conditions,
and groundwater surface data in piezometers were introduced monthly into a conceptual model. In addition, in
an unstable state, the specific discharge parameter must be defined for the model. After implementation of the
model in unstable conditions, special discharge rates were optimized. The amount of specially tailored discharge
in the study area varies from 0.001 to 0.27. It should be noted that at this stage, the resource and expenditure
statistics of 2008 were used. After constructing groundwater and surface water models for the base period,
maintaining the existing coefficients and parameters, changing the rainfall and temperature values for the future
period, first, the amount of surface water flow changes for the future period and then using the amount of
1- M.Sc. Student of Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad
University, Shiraz, Iran
2- Associate Professor, Forest and Rangeland Research Institute, Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: massoudgoodarzi@yahoo.com)
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nutrition The groundwater entered the model. Future modeling showed that surface runoff variations would be
about 7 percent lower for RCP 2.5 and 19 percent for the RCP scenario of 8.5. Nutrition also includes nutrition
from the rainfall. For the upcoming period, changes in land use and land use counts are considered constant.
With rainfall changes under the two scenarios, the aquifer is projected to drop by about 12 m by 2040 for the
RCP scenario of 2.6 and for the RCP scenario of 8.5 by 18 m.
Conclusions: After simulating the meteorological component by the HadGEM2 model introduced in AR5
using LarsWG software and applying future changes in rainfall and temperature on the IHACRES model and
ModFlow model under GMS software for the two scenarios RCP2.6 and RCP 8.5, respectively. Due to the
temperature rise of 1.8 ° C in the worst case and different rainfall variations in different months, it was found
that runoff would be about 15% for the first scenario and 20% for the second scenario. The same factors are
because the level of penetration into groundwater through snow melting as well as precipitation along with
surface runoff is one of the important factors in feeding to the aquifer. Given the constant maintenance of
groundwater withdrawals in the coming years, it was found that the aquifer will drop by about 12 m for the
scenario RCP 2.6 by 2040, and for the RCP 8.5 scenario, it will drop by 18 m.
Keywords: HadGEM2, Hashtgerd Plain, IHACRES, Modflow
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